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TPB:s nyproduktion av talböcker och punkt-
skriftsböcker finns i numrerade listor, 10/år,
på hemsidan www.tpb.se. Listorna kan också
skrivas ut som pdf-filer.
Hela bokbeståndet kan sökas i databasen
Handikat som nås via en länk på hemsidan.
Annotationerna har till stor del hämtats från
Bibliotekstjänsts sambindningshäften.

Redigeringsprinciper

Talböcker
För varje verk lämnas uppgifter om: författare
- titel - antal kassetter respektive CD-skivor -
speltid - inläsare - BURK-nummer. Dessutom
i förekommande fall: uppgift om del i fortsätt-
ningsarbete, samt uppgift om nyinläsning eller
omredigering av äldre titlar.
Stud. anger att boken framställts som studie-
litteratur för högskolestudier. Detta innebär att
inläsningen i regel ger uppgift om sidnummer
i den tryckta boken, stavning av utländska
namn och facktermer m m. Fullständiga upp-
gifter om studielitteraturenhetens inläsningar
t o m 1980 finns i en särskild katalog jämte
supplement. Därefter förtecknas studielitte-
raturen i samma kataloger som TPB:s övriga
nyförvärv.
Specialinläsning betyder att boken är inläst lång-
samt, tydligt och med inlevelse. De innehåller
något extra element såsom flera röster, mu-
sik- eller ljudillustrationer. De görs av LL-
böcker och andra lättare böcker.
Talbok för lästräning består av flera inläs-
ningar av samma bok. En eller två av inläs-
ningarna är då långsammare än normalt.
Facklitteratur för seende är en vanlig tal-
boksinläsning som skall läsas tillsammans
med den tryckta boken.

Punktskriftsböcker
För varje verk lämnas uppgift om författare - titel -
antal punktskriftsvolymer - antal blad eller sidor -
BURK-nummer. Med blad avses punktskrift med
text på papperets ena sida, med sidor avses
punktskrift med text på papperets båda sidor.
Uppgifter om förkortningsgrad anges alltid. Övri-
ga speciella uppgifter lämnas i förekommande
fall.

Förkortningstyper
Fullskrift = oförkortad punktskrift
K 75 = kortskrift som infördes 1975
Lilla förkort-
ningslistan = enteckniga förkortningar
Bfk = bokstavsförkortningar, dvs man

använder de förkortningar som
motsvaras av alfabetets bokstäver

Punktskriftsböcker på främmande språk kan vara
framställda utomlands. I så fall har ifrågavarande
lands punktskriftsförkortning använts.

Interfolierad. Denna uppgift förekommer framför
allt då det gäller bilderböcker för barn och bety-
der att svartskriftsbokens sidor är interfolierade
med punktskriftstexten skriven på genomskinliga
plastblad. Svartskriftsbokens sidor är märkta med
punktskrift.

Bredvidbok anger att en svartskriftsupplaga av
boken medföljer punktskriftsboken. Svartskrifts-
bokens sidor är märkta med punktskrift.

Glestryck. Med tanke på lästräning tillämpas
ibland ett större mellanrum mellan raderna.

Stud. anger att boken framställts som studielitte-
ratur för högskolestudier.

OBSERVERA!

DAISY-talböcker på CD-romskiva kräver särskild
talboksspelare eller läsprogram till persondator.

Denna publikation är sammanställd på Bibliotekstjänst AB 2003.
Innehållet är hämtat ur Bibliotekstjänsts bibliografiska databas BURK®.
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TALBÖCKER

Skönlitteratur

Hc. Svensk skönlitteratur
Almqvist, Carl Jonas Love, Smaragdbruden :

följderna av ett rikt nordiskt arv. - 1 CD-R (14
tim., 38 min.). - Inläsare: Örjan Blix

Smaragdbruden utkom häftesvis 1845, då Alm-
qvist börjat försörja sig som författare och jour-
nalist. Intrigen bygger på autentiskt stoff och
handlar om en arvstvist där den unge hjälten
lockas in och tar ställning till att återföra arvet
till de rätta arvingarna. De politiska, ekonomis-
ka och sociala inslagen knyter an till de stora
samtidsfrågorna. Inledning och kommentarer av
prof. Bertil Romberg. Inläst ur Gidlund, 2002.
BN 452 90 86

Blom, Tomas, "Älska den man får" : berättel-
sen om Charlotte, Johan och Carl : [från Nya
tider]. - 1 CD-R (9 tim., 19 min.). - Inläsare:
Ove Ström

Handlingen utspelas i 1970-talets Stockholm och
är en berättelse om tre ungdomar, och om kärlek,
vänskap och svek. Johan, en vanlig förortskille
har p.g.a. sin vänskap med Carl fått växa upp i
överklassen. Han älskar Carls släkting Charlotte,
något som inte accepteras av omgivningen. Un-
der tiden går livet vidare med demonstrationer,
gatuteater och almstrider. Huvudpersonerna fö-
rekommer också i tv-serien Nya Tider. Inläst ur
TV4 Vision, 2000.
BN 453 21 60

Bruun, Staffan, Kinesisk rulett. - 1 CD-R (11
tim., 8 min.). - Inläsare: Peter Mattsson

Hybrid mellan kriminalroman och samhällssatir
som utspelar sig några år in i framtiden då Fin-
land antas vara den främsta nationen på lång-
distanslöpning. Men just när ett VM på hem-
maplan skall äga rum åker den stora stjärnan
fast för dopning och mördas därefter. Dags för
den tämligen aparte och dryge frilansjournalis-
ten Burt Kobbat att lämna eftermiddagarnas öl-

stunder därhän och undersöka fallet. Inläst ur
Schildt, 2002.
BN 452 85 18

Carlsson, Marie, Med ett utseende som retar
sjöfågel. - 1 CD-R (4 tim., 38 min.). - Inläsare:
Cecilia Landström

En samling kåserier av M.C., 1970- , om så skilda
saker som debatten om skolväsendets kvalitet
och de stenhårda spelreglerna inom Stockholms
kultursfär. Dessutom en avdelning med språkliga
grodor. Texten är rappt skriven, bitsk och mycket
underhållande, men innehåller även mer reflekte-
rande avsnitt med allvarlig underton. Flera av
texterna har tidigare publicerats i Nerikes Allehan-
da och Motala tidning. Inläst ur Ekhaga, 2002.
BN 453 46 19

Ekh, Ulla, Johanssons dotter blir mamma. - 1
CD-R (1 tim., 45 min.). - Angående författa-
rens härmed sammanhängande verk se: Jo-
hanssons dotter. - Inläsare: Britt Örnehed. -
Musikillustrationer

Märta och Sture bor på landet med Märtas
pappa. De väntar barn och under tiden får vi ta
del av julstök, grisslakt och besök av faster. Om
barnafödandet berättas först på sista sidan. Få
personer och okomplicerad handling. Inläst ur
LL-förl., 2001. LL-bok. Långsamt inläst med
musikinslag.
BN 449 76 56

Elensky, Torbjörn, På stället. - 1 CD-R (2 tim.,
46 min.). - Inläsare: Hans Sandquist

50 korta kapitel om Roland Passer, en ung man
i 25-årsåldern. Passer är lätt apatisk, närmast
anspråksfullt håglös och tar inte någon aktiv del
i det som händer. Han sitter djupt nedsjunken i
sin fåtölj, registrerar och reflekterar. Men som
kontrast till apatin använder förf. den språkliga
leken som stildrag, och med livfylld energi upp-
repas och omformuleras ord och fraser. Debut-
roman av T.E., 1967- . Inläst ur Bonnier, 1998.
BN 452 85 00

Här bor jag : kvinnors berättelser om incest, ri-
tuella och andra sexuella övergrepp / redak-
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tion: Maria Nyman ... ; [utgiven i samarbete
med] Stödcentrum BEDA, Rsci - Riksorgani-
sationen stödcentrum mot incest. - 1 CD-R (4
tim., 34 min.). - Inläsare: Helena Gripe

Var tionde kvinna i Sverige har utsatts för sex-
uella övergrepp i barndomen. 28 kvinnor från
olika delar av landet berättar i lyrik och kortpro-
sa om det outsägliga, om smärtan, skammen
och skulden. Att skriva om det mest förbjudna
har för dessa kvinnor varit en process mot ett
helande, och i slutet av antologin beskriver de
kort sin nuvarande situation. Stark och angelä-
gen läsning om ett stort samhällsproblem. In-
läst ur Gondolin, 2002.
BN 451 79 92

Larsson, Jesper, Snö, tårar : berättelser. - 1
CD-R (4 tim., 14 min.). - Inläsare: Ove Ström

Med detaljrik vardagsrealism och njutbar känslig-
het får en samling människor liv. Någon är en-
sam, någon förföljs, någon har slutit sig inom sig
själv, någon får dåligt samvete, någon har svikit
och någon skall aldrig dö. Det är enkla situatio-
ner, som ibland blir komplicerade, i miljöer där
människor rör sig. Vi möter bl.a. en frånskild far
och hans son och en ung man som blir besatt av
en kvinna på biblioteket. Inläst ur Bonnier, 2003.
BN 453 36 95

Lodalen, Mian, Smulklubbens skamlösa syst-
rar. - 1 CD-R (7 tim., 53 min.). - Inläsare: Lo
Iweborg

Frilansjournalisten My lever singelliv i Stock-
holm tillsammans med vännerna Mackan och
Hedda. Den stora kärleken tror hon inte längre
på men hon får utlopp för sin sexualitet i
många, korta lesbiska förhållanden. Varje ka-
pitel är en ny dag, som beskrivs på ett kåse-
rande sätt. Fester, vänskap och relationer av-
handlas i ett högt tempo. Debutroman. M.L.,
1962- . Inläst ur Forum, 2003.
BN 453 85 92

Magnusson, Ragnar, Skiftlag fyra. - 1 CD-R
(10 tim., 1 min.). - Inläsare: Torsten J. Arnbro

Roman om en grupp människor i ett skiftlag vid
en textilindustri i södra Sverige. I berättelsens
början är det tidigt 1950-tal. I centrum står Harry,
som övergivit sina hemtrakter i norr och det hår-
da slitet i skogen. Tungt arbete i fabriken och en

dålig arbetsmiljö sliter också. Läsaren får följa
skiftlagets inbördes relationer och kampen för
bättre villkor. Solidariteten sätts dagligen på prov.
Inläst ur Gondolin, 2002.
BN 451 44 01

Mahloujian, Azar, Älskar du någon annan?. - 1
CD-R (6 tim., 27 min.). - Inläsare: Lo Iweborg

Shamzi har flytt från Iran till Sverige. Hon ar-
betar nu som tolk på en flyktingförläggning, och
möter där sin ungdomskärlek Nader från Tehe-
ran, och minns passionen, längtan och besvi-
kelsen. Berättelsen växlar mellan dåtid och nu-
tid. Läsaren tas med till diktaturens Iran där
människor lever i skräck för terror och angiveri
och till ett Sverige där flyktingar lever i en an-
nan otrygghet. A.M., 1949- ,iransk förf. Inläst ur
Atlas, 2002.
BN 453 41 19

Melinescu, Gabriela, Hemma utomlands : ro-
man / redigerad av Bo Herlin. - 1 CD-R (10
tim.). - Inläsare: Cecilia Landström

Lågmäld, självbiografisk roman med reflektio-
ner och tillbakablickar. G.M., som har två hem-
länder, född i Rumänien 1942 och bosatt i Sve-
rige sedan 1975, längtar alltid till det land hon
inte befinner sig i. Hon arbetar som journalist,
förundras över koltrastar, kyrkogårdar och den
svenske kungen Karl XII, som satt fånge i Ru-
mänien. Hon funderar också mycket på vad
människan och tiden egentligen kan vara. Inläst
ur Bonnier, 2003.
BN 454 57 51

Nurmi, Helena, Exekutorn : kriminalroman. - 1
CD-R (12 tim., 49 min.). - Inläsare: Helena
Gripe

Som nyanställd konsulent på Törenby Bostäder
i en fiktiv Stockholmsförort konfronteras Martina
med en verklighet fjärran från den villaidyll hon
själv kommer ifrån. En ungdomsliga härjar i
området och hon blir redan under första veckan
varse det brutala våldet när två unga män hittas
mördade. Är det en uppgörelse i den undre
världen eller finns det andra motiv? Oroande
kriminalroman med samhällskritiska inslag. In-
läst ur Bonnier, 2002.
BN 453 13 89
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Olsson, Marie, Men för dig är allt som vanligt. -
1 CD-R (7 tim., 53 min.). - Inläsare: Cecilia
Landström

Efter en abort dras Märit in i en ångestspiral
som hon inte förstår och som hennes omgiv-
ning inte kan handskas med. Hon som alltid va-
rit den glada tjejen med stort socialt umgänge.
All omsorg kväver henne och hennes skuld-
och skamkänslor är svåra att bemästra. Debut-
bok med självbiografiska inslag som med en-
kelt och direkt språk gestaltar en ung kvinnas
utsatthet i ett litet norrländskt samhället på
1970-talets slut. Inläst ur Ord & visor, 2002.
BN 453 06 26

Roman, Andreas, Vargen och kättaren. - 1
CD-R (12 tim., 9 min.). - Inläsare: Qina Jo-
hansson

Vargar hemsöker byn Aiosi Mundanas utkanter.
Målmedvetet söker de efter något. Ett rykte
sprids att det är häxans förbannelse som vilar
över byn. Hon brändes på bål av inkvisitionen.
När Catleen kommer till byn för att möta sin vän
Sara, som äger byns värdshus, lägger hon märke
till vargarnas beteende och anar att de inte är där
bara för att stilla sin hunger. Samtidigt pågår ett
politiskt maktspel i byn. Inläst ur Neogames AB,
2002.
BN 453 05 20

Roth-Lindberg, Gunnar, Änglar och demoner.
- 1 CD-R (5 tim., 54 min.). - Inläsare: Lo Iwe-
borg

Ekesby i Värmland är en riktig idyll som plötsligt
drabbas av ond, bråd död. Mitt i allt tumult
hemsöks bygden dessutom av en domedags-
sekt som planerar en flykt till sitt lyckorike i
Andromedagalaxen. I händelsernas centrum
står polischefen Thomas Lindvall, själv insnärjd
i personliga problem på olika plan. Humoristisk
och dramatisk pusseldeckare med livfullt miljö-
måleri. G.R-L., 1929- . Inläst ur Heidrun, 2002.
BN 453 06 49

Rynell, Elisabeth, Veta hut : roman. - 1 CD-R
(9 tim., 44 min.). - Inläsare: Bert Kolker

Toivo gör uppror mot hela världen. Han drar sta-
dens medborgare inför rätta och anklagar dem
för trångsynthet, feghet och likgiltighet; han vill
lära dem att veta hut. Mot Toivo står Tore, radikal

reformist som tror på godheten, växandet och ut-
vecklingen. Men även Tore tvingas välja sida och
resultatet får ödesdigra konsekvenser för Toivo.
Samhällskritisk idéroman. Inläst ur Författarförl.,
1979.
BN 451 82 66

Scherer, Maria, Öppna dörrar : [krönikor]. - 1
CD-R (5 tim., 17 min.). - Inläsare: Helena Gripe

I fyrtio krönikor, som tidigare varit publicerade i
veckotidningen Damernas värld, iakttar M.S.
sig själv och andra människor i olika miljöer och
livssituationer, framför allt i laddade konflikter
där vi inte längre når fram till varandra. Kröni-
kesamlingen innehåller också fyra personliga
intervjuer med Jan Carlzon, Björn Borg, Ri-
chard Burton och Sten Broman. Inläst ur Trevi,
1984.
BN 453 13 38

Smith, Ann, Doften från Lubin : dikter. - 1 CD-
R (42 min.). - Inläsare: Ann Smith

Rummet är det centrala motivet i denna sam-
ling: här tecknas barndomsårens rum, dess ting
och dofter. Hon skriver om den skyddande vrån
under pianot och under matsalsbordet, vuxen-
världens rum fyllt av ting laddade med minnen.
Hennes bilder från barndomsåren är klara och
associationsmättade. Ett annat viktigt tema är
växandet och förståelsen mellan individer och
kulturer. A.S., 1930- . Inläst ur Författarförlaget,
1985.
BN 453 13 39

Svedelid, Olov, Hassel och utpressarna. - 1
CD-R (8 tim., 56 min.). - Inläsare: David Zet-
terstad

Samling med tolv deckarnoveller. De två första,
och längsta, har Roland Hassel som huvudper-
son. I den ena nystar han upp en utpressaraffär
med många irrgångar som leder ända upp i
Regeringskansliets topp. I den andra befinner
sig Hassel på fjällsemester där han tvingas ta
sig an ett mordfall som utvecklas till en isande,
spökaktig skräckhistoria. Inläst ur Mälarbörsen,
2002.
BN 452 75 68

Tahvanainen, Sanna, Silverflickan. - 1 CD-R
(5 tim., 26 min.). - Inläsare: Lo Iweborg
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Den unga Sanna söker sig själv i ett gränsland
mellan dröm och verklighet. Psykiatern Ralf vill
nå henne men hon avvisar hans försök att hjäl-
pa henne att minnas sin smärtsamma uppväxt.
Hennes språk, fyllt av gåtfulla metaforer och
symboler, blir ett skydd mot den verklighet hon
inte orkar konfronteras med och minnas. Starkt
och intensivt om en ung kvinnas fantasier, erfa-
renheter och utveckling. Inläst ur Schildt, 2002.
BN 453 06 24

Thell, Lotta, I skuggan av värmen. - 1 CD-R (9
tim., 21 sek.). - Inläsare: Qina Johansson

Eva verkar leva ett bra liv. Hon har ett an-
svarsfyllt jobb som väktare, hon har en hund
och sin lägenhet i centrala Stockholm. När hon
träffar polisen Erik, en stabil och rar man, som
förälskar sig i henne verkar allt perfekt. Men i
själva verket lever Eva ett dubbelliv, hon är
narkoman och går på tunga droger. Naken be-
rättelse, med självbiografiska drag, om en
missbrukares vardag med smuts, kyla och spy-
or. Inläst ur Langenskiöld, 2002.
BN 453 51 96

Thoursie, Ragnar, Elefantsjukan : berättelser
från byråkratin. - 1 CD-R (9 tim., 13 min.). -
Inläsare: Ove Ström

Förf., poet och f.d. byråchef hos AMS, skildrar i
karikatyrens form arbetsmarknadspolitikens hi-
storia, med tonvikt på expansionen under efter-
krigstiden fram till 1970. "Den svenska model-
len" med sin 1:a höjdpunkt och kris redan un-
der 60-talet, innefattade bl.a. en mycket aktiv
arbetsmarknadspolitik i ett skede med full sys-
selsättning. Boken granskar det som hände i
spänningsfältet mellan "modellen" och verklig-
heten. Inläst ur Bonnier, 2003.
BN 454 34 30

Yaxiwarq Wandménah, När bergen andas /
Yeshiwork Wondmeneh. - 1 CD-R (6 tim., 26
min.). - Inläsare: Ann-Sofie Nilsson

Sara, en ung kvinna på flykt undan gerillan i sitt
hemland Etiopien, flyttar till Sverige och gifter
sig med en landsman. Äktenskapet är inte lyck-
ligt: mannen önskar ett traditionellt äktenskap
men Sara vill inte leva efter hans mallar. Hon
lämnar honom och träffar journalisten Dan.
Men Dan är ett mål för nynazisterna, och åter

blir Saras liv en mardröm. Gripande och färg-
stark debutroman av Y.W., 1958- . Inläst ur
Ordfront, 2002.
BN 451 83 04

Hce. Utländsk skönlitteratur
i svensk översättning

Aidoo, Ama Ata, Förändringar : en kärlekshi-
storia. - 1 CD-R (9 tim., 8 min.). - Inläsare:
Marianne Engström

Esi, en välutbildad yrkeskvinna från södra
Ghana får nog av sin man efter en äktenskaplig
våldtäkt. Hon skiljer sig och söker en självstän-
digare relation till en man och finner snart Ali,
muslim med västerländsk bildning. Esi går med
på att bli hans bihustru i tron att detta ska ge
henne frihet. En berättelse om kärlek, kvinnors
villkor och gamla levnadssätt som bryts mot
nya av A.A.A., född 1942 i Ghana. Inläst ur
Tranan, 2002.
BN 452 54 40

Akunin, Boris, Vinterdrottningen : ett fall för
Fandorin. - 1 CD-R (8 tim., 38 min.). - Inläsa-
re: Helena Gripe

Första boken om gentlemannadetektiven Erast
Fandorin i 1800-talets Ryssland. Denne är nyan-
ställd vid Moskvas kriminalpolis och utreder ett
fall med en ung mans självmord. I samband med
detta blir han indragen i en härva av internatio-
nella komplotter. Äventyrliga inslag i berättelsen
saknas inte som lösskägg, osynlig skrift och
lönnkammare. Spirituell underhållning med preg-
nant tidsatmosfär. Inläst ur Norstedt, 2002.
BN 453 46 25

Armstrong, Kelley, Biten. - 1 CD-R (14 tim.,
47 min.). - Inläsare: Qina Johansson

Elena Michels är lyckligt lottad med pojkvän,
bra arbete och gott om pengar. Men hon har ett
hemligt liv, hon är biten, det vill säga smittad till
varulv. Hon tillhör en typ som kan förvandla sig
till varulv när de själva vill, men som i övrigt är
som vanliga människor. Elena vill bryta med sin
varulvsfamilj men tvingas tillbaka för att hjälpa
dem i deras kamp mot utbölingar. Modern mys-
rysare med ragg och vassa tänder. Inläst ur
Richter, 2002.
BN 452 45 49
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Borniche, Roger, Playboy. - 1 CD-R (14 tim.,
31 min.). - Inläsare: Tore Bengtsson

Rivieran i augusti någon gång på 1950-talet.
Narkotikahandlare, sutenörer, mördare och
vanligt folk dåsar i högsommarhettan. För Ser-
gio Piana, playboy och välmeriterad förbrytare,
känns cellen i Monaco-fängelset olidligare än
vanligt. Flykten lyckas förvånansvärt lätt. Strax
därpå drabbas hotell La Murène i Juan-les-Pins
av en sällsynt fräck juvelstöld. Roger Borniche
blixtinkallas. Inläst ur Forum, 1977.
BN 453 98 22

Cooper, James Fenimore, Den siste mohika-
nen. - 1 CD-R (15 tim., 18 min.). - Inläsare:
Ove Ström

Del 2 i serien om Skinnstrumpa, som börjar med
Hjortdödaren. Spännande indianberättelse från
tiden för kriget mellan fransmän och engelsmän i
Nordamerika vid 1700-talets mitt. Indianerna
skildras som grymma och ociviliserade med un-
dantag för Uncas, den siste mohikanen, som är
lika ädel och god som engelsmännen. I centrum
finns också jägaren Skinnstrumpa (Falköga).
BN 453 74 12

Cooper, Jilly, Emily. - 1 CD-R (4 tim., 51 min.).
- Inläsare: Helena Gripe

Emily träffar Rory och blir blixtförälskad. Inom
en vecka är de gifta och Emily bosätter sig på
Rorys slott på en ö utanför Skottlands västkust.
Lyckoruset försvinner snabbt, Rorys plötsliga
humörsvängningar blir allt tätare och han drar
sig inte för att använda våld. Hans förhållande
med f.d. flickvännen Mariana är också oroande.
Själv söker Emily tröst hos Marianas bror. Un-
derhållningsroman med många intriger. Inläst
ur B. Wahlström, 1998.
BN 453 05 37

Djebar, Assia, Ett fängelse så stort. - 1 CD-R
(13 tim., 17 min.). - Inläsare: Marianne Eng-
ström

En algerisk kvinnas svärmeri för en yngre man
leder till uppbrott ur ett äktenskap. Hon lever i
ett samhälle som är intolerant mot kvinnor, men
där det samtidigt finns en stark kvinnogemen-
skap. Hon ser tillbaka på sitt, sin mors och
mormors liv och inser hur förenade de är med
Algeriets uråldriga historia präglad av krig och

kolonialt förtryck. Blandning av fiktion och
självbiografi. A.D., 1936- , algerisk förf. Inläst ur
Leopard, 2002.
BN 453 35 24

Gilbert, Michael, Alibi saknas. - 1 CD-R (10
tim., 37 min.). - Inläsare: Bo Green

I de klassiska juristkvarteren Lincolns Inn i
London finns den gamla välkända firman Hor-
niman, Birley och Craine. Den skakas av två
mord som skett under mycket mystiska om-
ständigheter. Kroppar finns men såväl motiv
och medel som tidpunkt är höljda i dunkel.
Kommissarie Hazlerigg får ett tungt arbete med
att avslöja vilkas alibin som är äkta eller inte.
Pusseldeckare från 1950 som betraktas som
en klassiker i genren. Inläst ur Skoglund, 1951.
BN 453 16 63

Gordon, Mildred, Den lille mannen som inte
fanns kvar. - 1 CD-R (7 tim., 18 min.). - Inlä-
sare: Helena Gripe

Bucky Johnson är vikarierande sheriff i Arizona.
När hon får punktering på en öde landsväg och
ska ta fram sin domkraft hittar hon en död man
i bilens bagageutrymme. När hon återkommer
till bilen efter att ha hämtat hjälp är kroppen
borta. Bucky ger sig på jakt och hamnar på
ranchen Luz del Sol där en stor skara männi-
skor befinner sig som gäster hos den mäktige
P.X. Redline. Pusseldeckare från 1946. Inläst
ur Skoglund, 1947.
BN 453 41 55

Gulley, Philip, Välkommen till Harmony. - 1
CD-R (7 tim., 47 min.). - Inläsare: Lo Iweborg

Sam Gardner är pastor i kväkarförsamlingen
Vännerna i den amerikanska småstaden Har-
mony. Berättelsen cirklar kring Sam och hans
församlingsmedlemmar. Den ensamstående
trebarnspappan Wayne Fleming blir förälskad i
Deena Morrison, men vet inte hur han skall visa
sin kärlek. Lantbrukarparet Asa och Jessie Pe-
acock är barskrapade men ändå miljonärer.
Dale Hinshaws värphönor värper bibelägg.
Humoristiskt, med finstämd ironi. Inläst ur Lib-
ris, 2002.
BN 452 84 49
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Haslinger, Josef, Operabalen : roman. - 1 CD-
R (14 tim., 56 min.). - Inläsare: Leif Liljeroth

Under den årliga operabalen i Wien genomför
en grupp terrorister ett attentat. Miljontals tittare
följer i direktsändning hur hundratals människor
dör i en gasattack. I mixerrummet sitter sänd-
ningsledaren, Kurt Fraser. På bildskärmarna
ser han hur kamerabilderna en efter en övergår
till stillbilder. Han söker en viss person bland
bilderna på de döende. En av kameramännen
är hans egen son. Inläst ur Staka Bokförlag,
2002.
BN 453 50 06

Hendricks, Judi, Lyckans café. - 1 CD-R (13
tim., 46 min.). - Inläsare: Marika Bergström

Wyn blir brutalt utslängd från ett lyxliv som
hustru åt den rike David Franklin. Hon lämnar
Los Angeles och får arbete som bagare i Se-
attle. Ett slitsamt nattskiftesarbete väntar, och
en samvaro med arbetskamrater av de mest
skilda slag. Efter en tid märker hon att hon inte
saknar sitt gamla liv utan har skapat ett nytt liv
där hennes egen vilja är viktig. Underhållande
om en kvinnas väg till kärlek och självförtroen-
de. Inläst ur Richter, 2001.
BN 453 16 60

Hobb, Robin, Ödets skepp. - 1 CD-R (33 tim.,
30 min.). - Angående författarens härmed
sammanhängande verk se: Magins skepp. -
Inläsare: Ove Ström

Del 3 i serien inledd med Magins skepp. Binges-
tad anfalls plötsligt från Chalced, slavriket i norr.
När Ronica Vestrit samlar invånarna till försvar
anklagas hon för förräderi av någon som inte vill
att hon tar ledningen i Bingestad. Althea Vestrit
befinner sig till havs ombord på själskeppet Pa-
rat. Hon letar efter Vivacia som rövats bort. Dra-
ken har vaknat till liv, och ormarnas vandringar
börjar. Inläst ur NoK, 2002.
BN 453 13 66

Hooper, Chloe, Ett barns bok om mord. - 1
CD-R (7 tim., 24 min.). - Inläsare: Jonna Arb

Den unga Kate Byrne är lågstadielärare i en
småstad i Tasmanien. Hon har ett förhållande
med en gift man, pappan till en av sina elever,
vars hustru just publicerat en roman om ett
verkligt mord som ägt rum på ön. Kate känner

sig hotad och ser paralleller mellan sin egen
situation och triangeldramts mördade flicka. En
surrealistisk saga om en ung kvinnas försök att
förstå vuxenlivets villkor. Inläst ur NoK, 2002.
BN 451 78 17

Houellebecq, Michel, Plattform. - 1 CD-R (9
tim., 48 min.). - Inläsare: Ove Ström

Michael, en ensamstående och medelålders
man, träffar reseföretagsanställda Valérie i
Thailand. Tillsammans får de en idé om hur
sexturism skulle kunna lösa både världens
andliga och materiella nöd, och de sätter sin
plan i verket. I denna samtidsroman kopplas
västvärldens liberala marknadsekonomi ihop
med dess meningsförlust och fixering vid sexu-
alitet. Provokativt om samhälle och moral. M.H.
1958- , fransk förf. Inläst ur Bonnier, 2002.
BN 453 58 14

Hrabal, Bohumil, Harlekins millioner : saga. - 1
CD-R (9 tim., 10 min.). - Inläsare: Christina
Carlwind

Med värme och humor skildras livet på ett
kommunistiskt ålderdomshem i ett gammalt
slott. Till tonerna av baletten Harlekins millioner
förflyter livet tämligen bekymmerslöst. Förf:s
gamla mor berättar om sig själv, sin man Fran-
cin och farbror Pepin och om livet i gamla tider i
den närliggande lilla staden. Ett rikt galleri av
händelser och människor flödar förbi. B.H.,
1914-97, tjeckisk förf. Inläst ur Symposion,
2002.
BN 453 34 95

Jewell, Lisa, Typ trettio : roman. - 1 CD-R (12
tim., 30 min.). - Inläsare: Anna Godenius

Nadine, fotograf, och Digby, rockjournalist, bor i
London, fyller trettio samtidigt och har varit
bästa vänner sedan småskolan. De känner
båda att något saknas i deras liv och ingår
därför ett vad om att träffa varsin partner. När
båda faller för sina respektive gamla ton-
årskärlekar vaknar dock svartsjukans demoner
till liv och den nyfunna lyckan prövas. Under-
hållande och humoristiskt om vänskap och
kärlek. Inläst ur Bonnier, 2003.
BN 453 21 67
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LaHaye, Tim, Apollyon : förgöraren har släppts
lös / Tim Lahaye, Jerry B. Jenkins. - 1 CD-R
(9 tim., 10 min.). - Angående författarnas
härmed sammanhängande verk se: Lämnad
kvar. - Inläsare: Ove Ström

D. 5 i serien inledd med Lämnad kvar. Händelser-
na utspelas i en nära framtid. Människorna lever
som nu, men den politiska makten ligger hos
Världssamfundet (Nya Babylon), som omfattar
alla stater utom Israel, och styrs av den onde Ni-
colae Carpathia. Mot denna makt står endast
Kärntruppen, 144 000 trogna kristna boende i
USA och Israel. Dessa bekämpar Carpathia sam-
tidigt som de lever under vedermödor som förut-
sägs i Bibeln. Inläst ur Marcus, 2002.
BN 453 41 61

Lawhead, Stephen R., Den ändlösa knuten. -
1 CD-R (16 tim., 7 min.). - Angående författa-
rens härmed sammanhängande verk se: Pa-
radiskriget. - Inläsare: Stellan Sagvik

Del 3 i serien som inleds med Paradiskriget. En
eld rasar i Albion. En underlig, dold eld med
mörka lågor som ögat inte kan se. Lewis, som
blivit Llew Silverhand, är högkonung av Albion
och den Skamlöse mannen har trotsat honom.
Llew måste resa till det Vidriga Landet för att
rädda det han värderar högst av allt. Den sista
striden tar sin början. Inläst ur Libris, 2002.
BN 451 49 88

Magona, Sindiwe, Mödrar emellan. - 1 CD-R
(7 tim., 2 min.). - Inläsare: Anna Döbling

Boken baseras på en verklig händelse i Sydaf-
rika 1993. En ung, vit amerikanska mördas av
ett pojkgäng i en svart kåkstad. Mordet kan inte
förlåtas men förf. försöker förklara varför. Den
som berättar är den unge mördarens mor. Hon
skriver till offrets mor och berättar om bittra
barndomsminnen, tvångsförflyttning av svarta
och förtryck. Gripande och poetisk berättelse.
Inläst ur NoK, 2002.
BN 452 44 94

Noon, Jeff, Rytmen i blodet. - 1 CD-R (5 tim.,
21 min.). - Inläsare: Peter Mattsson

Manchester 2002. Elliot, 24-årig basist, får plats i
det obskyra bandet Glam Damage. Deras in-
spelningsteknik gör att musiken lagras i en him-
melsblå vätska som flyter inuti ett genomskinligt

klot. Musiken blir fysisk, får en kropp och an-
vänds på ett konkret sätt genom att injiceras. De
reser genom musikhistorien och scratchar friskt
från olika genrer. Om musik, droger och kärlek på
en experimenterande, uppbruten prosa. Inläst ur
Tivoli, 2002.
BN 452 28 96

O'Donnell, Peter, Operation Morgonstjärna :
Modesty Blaise. - 1 CD-R (11 tim., 9 min.). -
Inläsare: Peter Mattsson

Operation Morgonstjärna är en operation vars
syfte är att skapa kaos i hela världen. Bakom
det hela står en mystisk organisation som kallar
sig för Väktarna. När Modesty Blaise och hen-
nes kumpan Willie Garvin blir indragna i kam-
pen utsätter de sig för stora faror. När den av-
görande operationen ska genomföras är de
fångar på ett oljeborrfartyg, men trots att de är
nedsövda och avväpnade klarar de sig ur kni-
pan. Inläst ur Bergh, 1984.
BN 453 11 75

Palmgren, Reidar, Fötterna först. - 1 CD-R (5
tim., 47 min.). - Inläsare: Sven-Arne Svanberg

Nutidsdrama i Helsingforsmiljö. Risto Jokinen,
jurist i karriären, har hustru, älskarinna, en 8-
årig son samt ett konstant dåligt samvete. När
sonen Reto omkommer i en olycka rämnar
Ristos tillvaro. Han vaknar upp till en verklighet
där inget är sig likt. Med svart humor och ironi
skildras en modern människas livskris. Debut-
roman med många bottnar. R.P., 1966- ., finsk
skådespelare och författare. Inläst ur Piratförl.,
2002.
BN 451 17 47

Patafysisk antologi / redigerad av Claes Hylin-
ger. - 1 CD-R (6 tim., 16 min.). - Inläsare: Ör-
jan Blix

Patafysiken är de imaginära lösningarnas veten-
skap. Här är en antologi med patafysiska höjd-
punkter, mycket är absurdistiskt och svärtat av
allvarlig humor. Lyhört redigerad av Claes Hylin-
ger, kännare och utövare på svensk botten.
Bland författarna märks Alfred Jarry (patafysikens
namngivare och från vars födelseår riktningen
dateras), da Vinci, Lewis Carroll, Raymond Que-
neau, Marie-Louise Aulard, Oktav Votka. Inläst ur
Cavefors, 1973.
BN 453 05 72



TPB NYFÖRVÄRV TAL VUXEN 03/5-6 Skönlitteratur

5-6 - 11

Pears, Iain, Drömmen om Scipio. - 1 CD-R (18
tim., 12 min.). - Inläsare: Marika Bergström

Tre kärlekshistorier utspelar sig i staden Vaison i
Provence. Den ena under 400-talet, då Manlius
offrar sin bäste vän och kvinnan han älskar vän-
der honom ryggen, den andra under 1300-talet,
då Olivier förälskar sig i Rebecca och offrar sitt
eget liv för hennes skull. Den tredje utspelas un-
der 2:a världskriget, då Julien ställs inför valet att
förråda en ungdomsvän eller rädda sin älskades
liv. Inläst ur Bromberg, 2002.
BN 451 90 89

Pearse, Leslie, Charity. - 1 CD-R (19 tim., 44
min.). - Inläsare: Helena Gripe

Askungesaga om Charity, som blir föräldralös
som 15-åring och om hennes kamp för sina tre
syskon. Efter en kort tid hos en adoptivfamilj får
hon arbete i köket på en internatskola för poj-
kar, blir gravid och tvingas lämna ifrån sig bar-
net. Lättillgänglig underhållning med rikliga mått
av sex, våld och sentimalitet. Inläst ur Richter,
2002.
BN 453 13 34

Rice, Craig, Död man hälsar på. - 1 CD-R (7
tim.). - Inläsare: Peter Mattsson

Paul March, radioman och charmör med ut-
pressning som bisyssla, hittas död i sin våning i
Chicago. Han försvinner men dyker upp igen
på det mest smaklösa vis och lyckas även efter
döden förgifta livet för sina bekanta i Nelle
Browns radiorevy. Det är många som blir in-
dragna i denna härva av lögner och förtal. Ad-
vokat J.J. Malone försöker bringa reda i fallet i
denna farsartade pusseldeckare från 1940. In-
läst ur Bonnier, 1950.
BN 452 22 09

Sneider, Vern, Thehuset Augustimånen : ro-
man. - 1 CD-R (8 tim., 33 min.). - Inläsare:
Carin Ödquist

En skämtsam historia från den japanska ön
Okinawa, ockuperad av amerikanerna efter 2:a
världskriget. Den amerikanska militärmaktens
stelbenthet kolliderar med japanska livsideal.
BN 453 64 21

Stasiuk, Andrzej, Världen bortom Dukla. - 1
CD-R (7 tim., 32 min.). - Inläsare: Tore
Bengtsson

Dukla är en liten stad i Karpaterna, längst ner i
sydöstra Polen. I romanen, skriven i jag-form,
återvänder förf. hit till sin barndoms stad. Med
sina fallfärdiga murar, sina barockkyrkor och
sin nedbrända synagoga utövar den en magisk
dragningskraft på honom. Han strövar runt,
iakttar och återupplivar händelser från sin upp-
växt. På finstämd prosa förmedlas reflexioner
över tidens gång. A.S., 1960- , polsk förf. Inläst
ur Norstedt, 2003.
BN 453 35 03

Tademy, Lalita, Kvinnorna vid Cane River. - 1
CD-R (14 tim., 58 min.). - Inläsare: Anna Go-
denius

Bred släktroman som börjar 1834 och slutar på
1950-talet. Fakta och fiktion blandas när L.T.
berättar sin släkthistoria. Läsaren får följa fyra
generationer kvinnor, alla slavar, med inbör-
deskrig och segregationspolitik. Förf. försöker
förklara hur slavarna levde och utnyttjades av
vita plantageägare, som ofta var fäder till bar-
nen. Gripande och intressant dokumentärro-
man. Inläst ur Bonnier, 2002.
BN 453 05 25

Tamminen, Petri, Fel inställning. - 1 CD-R (3
tim., 59 min.). - Inläsare: Peter Mattsson

När Harri får reda på att hans fru väntar barn
blir han vettskrämd. Han är rädd för att inte kla-
ra av pappa-rollen, börjar se faror överallt och
vill skydda barnet. Efter ett motorhaveri utanför
Helsingfors tar en gammal bekant honom med
sig till sitt sommarställe, där de blir vittnen till en
eldsvåda. Upplevelsen blir en vändpunkt för
honom. Allvarligt och humoristiskt om hur den
stora Rädslan kan drabba oss. Inläst ur NoK,
2002.
BN 451 83 97

Thompson, Hunter S., Las Vegas : en grym
resa till hjärtat av den amerikanska drömmen.
- 1 CD-R (6 tim., 19 min.). - Inläsare: Bertil
Ödlund

En sprit- och narkotikavinglig odyssé på jakt
efter den amerikanska drömmen i och omkring
Las Vegas. Galna av rom, tequila, eter, meska-
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lin, hasch m.m. anländer en stjärnjournalist och
hans advokat till staden för att bevista två begi-
venheter: Mints uthållighetslopp för motorcykel
och De allmänna åklagarnas rikskonferens om
narkotika och farliga droger. Samhällssatir med
ett skarpögt iakttagande av människor och mil-
jöer. Inläst ur Tiden, 1980.
BN 452 92 85

Udall, Brady, Edgar Mints mirakulösa liv. - 1
CD-R (18 tim., 23 min.). - Inläsare: Gunnar
Johnson

Edgar Mint, son till en alkoholiserad apache-
kvinna och en misslyckad cowboy, berättar här
om sitt liv. Sju år gammal blir han överkörd av
postjeepen men överlever mot alla odds. Se-
dan följer en lång sjukhusvistelse, internatskola
och en mormonsk fosterfamilj. Hans mål är att
finna brevbäraren som en gång körde över ho-
nom. En hoppingivande och rörande berättelse
om förmågan att överleva, skildrad med värme
och humor. Inläst ur Forum, 2002.
BN 452 44 67

Wang, Lulu, Syrendrömmar. - 1 CD-R (24 tim.,
50 min.). - Inläsare: Helena Gripe

Fristående forts. på L.W.:s roman "Näckroste-
atern". Boken tar vid där "Näckrosteatern" slu-
tade. Här berättas om när Dingxiang kommer
till Beijings universitet under den tid i Kina när
kulturrevolutionen har upphört, omskolningsläg-
ren är stängda och landet börjar öppna sig
västerut. Dingxiang börjar studera vid engelska
fakulteten och får möta västerländsk litteratur
och västerländska studenter. Inläst ur Bra
Böcker, 2002.
BN 451 90 51

Weis, Margaret, Tvillingarnas krig / Margaret
Weis & Tracy Hickman. - 1 CD-R (9 tim., 28
min.). - Angående författarens härmed sam-
manhängande verk se: Tvillingarnas tidevarv.
- Inläsare: Ronnie Bäck

Del 4 i serien som inleds med Tvillingarnas ti-
devarv. Raistlins makt växer. Tillsammans med
Caramon och Crysania är han på väg mot por-
ten till de odödligas sfärer. Där skall han utma-
na Mörkrets drottning. Caramon som leder den
stora armén som skall inta Thorbardin inser nu
sin tvillingbrors ondska. Men skall han hindra

Raistlins planer? Tofsing Taggfot har redan
träffat den onda drottningen, men det vet inte
Raistlin. Inläst ur B. Wahlström, 2002.
BN 452 53 26

Wood, Barbara, I vattenstenens hjärta. - 1 CD-
R (22 tim., 51 min.). - Inläsare: Anna Godeni-
us

Vattenstenen skapas i universum för att så
småningom hamna på jorden där den slipas av
väder och vind. Läsaren får följa denna sten
med början i Afrika för flera tusen år sedan till
den amerikanska västern 1848. Stenen vandrar
från kvinna till kvinna. Förf. fångar tidsandan i
de olika epokerna och ger en trovärdig person-
och miljöbeskrivning. Om kärlek, mod, och om
att finna sin inre styrka och att våga tro på
framtiden. Inläst ur W&W, 2002.
BN 452 74 98

Åsnan som spillde guld och andra sagor /
[sammanställda av] Eshat Ayata. - 1 CD-R (3
tim., 29 min.). - Inläsare: Peter Matsson

I förf:s ursprungsland, turkiska Kurdistan, har
dessa sagor endast traderats muntligt. Zazafol-
kets språk är förbjudet i Turkiet, vilket medfört
förbud att nedteckna sagorna på originalsprå-
ket, den kurdiska dialekten zaza (dimili). Folk-
sagorna, varav de flesta är djurfabler, speglar
både orientalisk och europeisk berättartradition.
Intressant i denna samling är sagornas likfor-
mighet världen över. Inläst ur Zaza, 2002.
BN 452 27 01

He. Engelsk skönlitteratur
Criss-cross tales : short stories from English-

speaking cultures / Michal Anne Moskow &
Britta Olinder (ed.). - 1 CD-R (12 tim., 47
min.). - Inläsare: Rupert Crabtree. - Stud

BN 453 02 06

Mason, Bobbie Ann, In country : a novel. - 1
CD-R (9 tim., 12 min.). - Inläsare: Jack Amo-
roso. - Stud

BN 448 29 59

Naipaul, Vidiadhar Surajprasad, The enigma of
arrival : a novel in five sections. - 1 CD-R (13
tim., 14 min.). - Inläsare: Paul Leopold. - Stud
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Självbiografisk roman om en förf., hans utveck-
ling och komplicerade förhållande till ett främ-
mande land - England. Berättelsen handlar om
förändringens vind i ett hörn av landskapet Wilt-
shire, om människoliv som avlöser varandra, om
tidens gång i naturens kretslopp. Tid: cirka 1950-
85. Rik bok med sköna, kontemplativa skildringar
av miljö och människor. V.S.N., indier från Trini-
dad, 1932- , sedan länge bosatt i England. No-
belpris i litteratur 2001.
BN 454 33 29

Hub. Finsk skönlitteratur
Aina Hangosta Petsamoon : jatkosodan ääniä.

- 10 ljudkassetter i 2 boxar (ca 14 tim.). - Inlä-
sare: Eero Soininen. - 2 6-kass.emballage

Jatkosodan, 1941-44, vaiheita suomalaisten
miesten kertomana. Kertomukset on koottu pä-
äasiallisesti Kansa Taisteli-lehden vuosikerro-
ista aina vuodesta 1960 saakka. - Finska män
berättar om strider och händelser under fort-
sättningskriget 1941-44. De flesta bidragen har
tidigare publicerats i tidskriften Kansa taisteli.
BN 454 49 18

Fredriksson, Marianne, Rakas lapsi. - 5 ljud-
kassetter i 1 box (ca 6 tim., 30 min.). - Inläsa-
re: Tuija Kosonen. - 1 6-kass.emballage

Katarina, nuori ja itsenäinen nainen, odottaa las-
ta. Lapsen isä, amerikkalainen Jack, pahoinpite-
lee hänet saatuaan tietää raskaudesta. Katarina
on kasvanut kodissa, jossa näki äitiään jatkuvasti
pahoinpideltävän. Miksi malli toistuu? - Katarina,
en ung självständig kvinna, väntar barn med
amerikanen Jack. När han får veta om gravidite-
ten misshandlar han henne svårt. K. har vuxit
upp i en familj där hennes mor misshandlades.
Mönstret tycks gå igen.
BN 453 93 27

Holappa, Pentti, Kaksi kirjailijaa : romaani. - 7
ljudkassetter i 1 box (ca 9 tim., 45 min.). - In-
läsare: Eero Soininen. - 1 8-kass.emballage

Homoeroottinen tarina, jossa Arttu ja Yrjö, kaksi
vanhenevaa erakkokirjailijaa, elävät omilla ta-
hoillaan itärajan tuntumassa. Artulla on seura-
naan koira, hevonen ja lehmä. Eräänä päivänä
A:n pihalle ilmestyy venäläinen sotilaskarkuri ja
jää taloksi. - En homoerotisk berättelse om två

författare, Arttu och Yrjö, som lever på var sitt
håll i skogarna nära Finlands östgräns. En dag
kommer en rysk desertör till Arttus gård. Han
blir kvar...
BN 453 93 42

Holt, Anne, Kahdesti kuollut / Anne Holt ja Be-
rit Reiss-Andersen. - 12 ljudkassetter i 2 box-
ar (ca 16 tim., 30 min.). - Inläsare: Anna
Lemmetti. - 2 6-kass.emballage

Norjan kuuluisin kokki löytyy murhattuna Oslon
poliisiaseman takapihalta. Komisario Hanne
Wilhelmsen on oleskellut Italiassa elämäntove-
rinsa Cecilien kuoleman jälkeen, mutta palaa
nyt auttamaan kollegojansa tukimuksissa. - När
Norges mest kända kock hittas mördad på po-
lishusets trappa i Oslo befinner sig kommissa-
rie Hanne Wilhelmsen i Italien. Hon flydde dit
efter livskamraten Cecilies död. Nu återvänder
hon för att hjälpa sina kollegor.
BN 454 04 28

Honkasalo, Laura, Lumen saartama kahvila. -
5 ljudkassetter i 1 box (ca 6 tim., 30 min.). -
Inläsare: Inkeri Wallenius. - 1 6-kass.embal-
lage

Novellikokoelma, jonka hienovaraisissa novel-
leissa kuvataan lasten ja aikuisten maailman
yhteentörmäyksiä, aikuistumisprosessia, äitiy-
den onnea, matkoja maailmalle ja matkoja
omaan sisimpään. - Novellsamling. Texterna
kretsar kring unga människor. Varsamt skildras
konflikter mellan ungdomar och deras föräldrar,
uppväxtårens svårigheter, moderskapets lycka
och resor, såväl ut i världen som in i ens eget
inre.
BN 454 04 42

Hovimäki / Anna-Lisa Mesterton ...
BN 428 34 18

Oolannin sodasta sortovuosiin. - Inläsare:
Raila Hämäläinen. - Oolannin sodasta sorto-
vuosiin: 9 ljudkassetter i 2 boxar (ca 13 tim.,
15 min.). - 2 6-kass.emballage

Teoksella Hovimäki: Ruotsin vallan iltarusko al-
kaneen sarjan 4.osa. Eletään Oolannin sodan,
1853-56, ja sortovuosien aikoja. Sukupolvet
vaihtuvat niin Hovimäen kartanossa kuin Sepän
torpassakin. - Del 4 i serien inledd med Hovi-
mäki: Ruotsin vallan iltarusko. Krim-kriget,
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1853-56, pågår. Engelska och franska flottan
attackerar finska kuststäder och förstör Bomar-
sunds borg på Åland. Men ungdomarna tror på
en ljus framtid.

Kirstilä, Pentti, Hanhivaara ja mies joka murhasi
vaimonsa. - 6 ljudkassetter i 1 box (ca 8 tim.). -
Inläsare: Raimo Herkman. - 1 6-kass.emballage

Liikemies Syvärinta väittää, että hänet on la-
vastettu syylliseksi vaimonsa murhaan. Etsivä
Hanhivaaran harteille lankeaa todistamisen ta-
akka. - Affärsmannen Syvärinta påstår, att om-
ständigheterna kring hans hustrus död har ar-
rangerats så att det ser ut som han var mörda-
ren. Kommissarie Hanhivaara får till uppgift att
utreda fallet.
BN 454 04 51

Koivukari, Tapio, Luodetuulen maa : romaani. -
10 ljudkassetter i 2 boxar (ca 14 tim., 15 min.). -
Inläsare: Olli Etelämäki. - 2 6-kass.emballage

Aaron Antoninpoika perheineen elää 1900-
luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä Raumalla ja
Kuuskajaskarin saarella. Tsaarin sortotoimet,
1.maailmansota ja kansalaissota vaikuttavat
kaikkien elämään. - Aaron Havström med familj
lever i Raumo och i Raumo skärgård under
1900-talets första decennier. Allas liv påverkas
av det ryska tsarväldet, 1:a världskriget och in-
bördeskriget 1918.
BN 454 04 90

Kostamo, Eila, Mulperipuun mehu : romaani. - 5
ljudkassetter i 1 box (ca 6 tim., 30 min.). - Inlä-
sare: Anna Lemmetti. - 1 6-kass.emballage

Auto-onnettomuudesta selvinnyt nainen matkus-
taa Ruotsiin, seudulle missä hän vietti vuosia
sotalapsena. Matka muistoihin merkitsee kään-
nekohtaa, matkaa kohti uudenlaista elämää. - En
kvinna överlever en bilolycka och reser till Sveri-
ge, där hon levt många år som krigsbarn. Resan
blir en vändpunkt, genom minnen som väcks till
liv får hon nya insikter om sig själv.
BN 454 05 01

Liehu, Heidi, Café Mandarin. - 4 ljudkassetter i
1 box (ca 5 tim., 15 min.). - Inläsare: Heidi Li-
ehu. - 1 6-kass.emballage

Kahden naisen ja kreikkalaisen miehen ystävyys-
ja rakkaussuhteen kautta piirtyy tarina intohimos-

ta, hetkellisistä tunteista ja Pariisin kahvilaelä-
mästä. - Två kvinnor och en grekisk man träffas i
cafeérnas Paris. Under lättsamma, flyktiga dagar
upplever de kärlek, vänskap och passion.
BN 454 05 30

London, Mindele, Kolmastoista tuoli : Goldin
perheen tarinoita. - 4 ljudkassetter i 1 box (ca
4 tim., 30 min.). - Inläsare: Inkeri Wallenius. -
1 6-kass.emballage

12 tarinaa suomenjuutalaisen perheen elä-
mästä, arjesta ja juhlasta. Kertojana Hannele,
jonka muistikuvat sijoittuvat 1950-60 -luvuille.
Niminovellissa kuvataan Goldin perheen pääsi-
äisen viettoa. - 12 varma och humoristiska be-
rättelser om en finsk-judisk familj, deras vardag
och fest i 1950-60 -talets Åbo. Berättaren är
den snart tonåriga Hannele. Titelnovellen skild-
rar påskfirande hos familjen Gold.
BN 454 05 91

Lundán, Reko, Ilman suuria suruja : romaani. -
8 ljudkassetter i 1 box (ca 11 tim., 45 min.). -
Inläsare: Tuomo Holopainen. - 1 8-kass.em-
ballage

Hannan ja Ripan suhde elää vuosien ja vaike-
uksien yli kunnes se hiipuu ja puolisot jatkavat
eri teillä. Kirj.kuvaa vivahteikkaasti heidän las-
tensa yksinäisyyttä, kasvua seksuaalisuuteen
ja yrityksiä päästä selville itsestään. Finlandia-
palkinto 2002. - Hanna och Ripa håller ihop un-
der många långa år innan äktenskapet upplö-
ses. Förf. berättar nyanserat om deras två
barn, deras ensamhet och sexuella uppvak-
nande. Finlandia-priset 2002.
BN 454 06 31

Mankell, Henning, Tanssinopettajan paluu. -
11 ljudkassetter i 2 boxar (ca 16 tim., 15
min.). - Inläsare: Juhani Rajalin. - 2 6-
kass.emballage

Eläkkeellä oleva poliisi on joutunut brutaalin
murhan uhriksi. Rikospoliisi Stefan Lindman
osallistuu murhan selvittelyyn. Jäljet johtavat
natsipiireihin, aina 1940-luvulle saakka. Vah-
vasti yhteiskuntaan sitoutuva rikosromaani. -
En pensionerad polis har blivit brutalt mördad.
En 37-årig kollega, Stefan Lindman, kommer av
en slump att mycket nära följa och delta i ut-
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redningen. Spåren leder till nazistisk verksam-
het med bakgrund på 1940-talet.
BN 454 06 36

Marklund, Liza, Prime time. - 10 ljudkassetter i
2 boxar (ca 14 tim., 30 min.). - Inläsare: Kirsti
Sjöholm. - 2 6-kass.emballage

13 ihmistä viettää juhannusta syrjäisessä maa-
seutulinnassa. Aamulla yksi heistä on kuollut,
murhattu. Äitiyslomalta palannut Annika Bengt-
zon tutkii tapausta oman perhekriisinsä kes-
kellä. Yksi epäillyistä on Annikan paras ystävä.
- 13 personer firar midsommar på ett slott i
Sörmland. Dagen efter är en av dem mördad.
Den nyblivna mamman Annika Bengtzon un-
dersöker fallet mitt i sitt eget trassliga familjeliv.
Hennes bästa vän är en av de misstänkta.
BN 454 23 45

Oranen, Raija, Ruletti. - 13 ljudkassetter i 2
boxar (ca 18 tim., 30 min.). - Angående för-
fattarens härmed sammanhängande verk se:
Miljonääri. - Inläsare: Marja Myllylä. - 1 8-
kass.emballage, 1 6-kass.emballage

Teoksella Miljonääri alkaneen sarjan 3.osa.
1930-luvun lopulla sota-aika koettelee perhettä
jota Vladimir yrittää pitää koossa. Sodan jälke-
en Siri joutuu ottamaan vastuun tulevaisuu-
desta. - Del 3 i serien inledd med Miljonääri.
Andra världskriget prövar hårt familjen Zhukov,
som Vladimir försöker hålla ihop. Efter kriget
faller ansvaret på Siri.
BN 454 00 64

Paasilinna, Mauri, Kivijumalat. - 6 ljudkasset-
ter i 1 box (ca 8 tim.). - Inläsare: Miika Korkia-
koski. - 1 6-kass.emballage

Nuori aviopari Sanna ja Jari asettuvat asumaan
Lapin erämaahan tekemään luovaa työtä. Jylhä
luonto koettelee etelästä tulleita ja kun saarna-
mies Gabriel ilmestyy paikalle saa elämä uuden
käänteen. - Det unga paret Sanna och Jari bo-
sätter sig i den lappländska ödemarken för att
arbeta kreativt och leva ekologiskt. Men de har
inte räknat med de starka naturkrafterna och
inte med predikanten Gabriel.
BN 454 68 48

Parkkinen, Sami, Tulva. - 3 ljudkassetter i 1
box (ca 4 tim.). - Inläsare: Juhani Rajalin. - 1
6-kass.emballage

Marja on tyytymätön ikuisen uhrautujan rooliin-
sa. Hän pakenee maalle, mutta hiljaisuudessa
kaikki entinen tulvii mieleen entistä voimakka-
ammin. Kaikki on vielä kertaalleen käytävä läpi.
- Marja vill inte längre leva i rollen som den som
alltid sätter andra före sig själv. Hon flyr till lan-
det, men överrumplas av gamla tråkiga minnen.
Det förflutna måste bearbetas en gång till.
BN 454 50 89

Rotko, Tuula, Rakkautta vainon aikaan. - 8
ljudkassetter i 1 box (ca 11 tim., 30 min.). - In-
läsare: Lis Laviola. - 1 8-kass.emballage

Viihde- ja seikkailuromaani isonvihan ajalta. Ka-
sakat ratsastavat jäätä myöten Hailuotoon hävi-
tysmatkalle. Naapurukset Riikka ja Tuomas yrit-
tävät paeta yhdessä, mutta joutuvat kasakoiden
vangiksi. - 1715 rider kosackerna över isen till
Hailuoto, en ö utanför Uleåborg. De rövar allt och
mördar många. Grannarna Riikka och Tuomas
försöker fly, men blir tillfångatagna.
BN 454 68 97

Tuominen, Pirjo, Sillat yli joen. - 10 ljudkasset-
ter i 2 boxar (ca 14 tim., 30 min.). - Angående
författarens härmed sammanhängande verk
se: Itkevät syvät vedet. - Inläsare: Raila Hä-
mäläinen. - 2 6-kass.emballage

Teoksella Itkevät syvät vedet alkaneen sarjan
2.osa. Lindan ja Joelin tarina jatkuu läpi 1920-
luvun. Eletään nousukautta, charlestonin rytmit
ja ensimmäiset autot ilmestyvät maaseudunkin
maisemiin. - Del 2 i serien inledd med Itkevät
syvät vedet. Berättelsen om Linda och Joel
fortsätter genom 1920-talet. Man dansar char-
leston, skaffar bilar, men drabbas också av tra-
giska händelser.
BN 454 68 28

Väinämöisen paluu : lähialueantologia / [toi-
mitus: Taija Tuominen]. - 1 CD-R (1 tim., 20
min.). - Inläsare: Rainer Ellilä

Antologia,joka sisältää tekstejä suomalais-
ugrilaisilla kielillä komi, karjala, vepsä, inkeri,
häme, ruotsinsuomi ja viro. Äänikirjaan on luettu
tekstien suomenkieliset käännökset sekä kielten
ja kirjailijoiden lyhyet esittelyt. - Antologi, som in-
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nehåller texter av finsk ugriska förf. på följande
språk: komi, karelska, vepsiska, ingermanländs-
ka, tavastländska, sverigefinska och estniska. I
talboken läses endast texternas finska översätt-
ningar.
BN 453 40 17
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Facklitteratur
A. Bok- och biblioteks-

väsen
Buckland, Michael K., Library services in theory

and context. - 1 CD-R (14 tim., 28 min.). - Inlä-
sare: Daniel Taghioff. - Stud

BN 453 21 03

Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter /
Margareta Björkman (red.). - 1 CD-R (23 tim.,
36 min.). - Inläsare: Bert Kolker. - Stud

I boken presenteras en samling bokhistoriska
texter, svenska och utländska. Urvalet är brett
och vill ge en uppfattning om hur bok och sam-
hälle interagerat under olika historiska epoker.
Här finns översikter över det bokhistoriska fäl-
tet, enskilda fallstudier, texter med teoretisk in-
fallsvinkel och sådana som konkretiserar och
exemplifierar. Inläst ur Studentlitt., 1998.
BN 452 63 05

Rubin, Richard E., Foundations of library and
information science. - 1 CD-R (23 tim., 33
min.). - Inläsare: Linda Dyrefelt. - Stud

BN 453 11 91

B. Allmänt och blandat
Ehnmark, Anders, Krigsvinter : dagbok från

skogen. - 1 CD-R (2 tim., 32 min.). - Inläsare:
Leif Liljeroth

Personliga och privata betraktelser av naturen
och årstidernas gång vävs samman med
världshändelser, före och efter den 11 septem-
ber 2001. På ett vardagligt resonerande språk
speglas det privata och det globala perspekti-
vet. Inläst ur Atlas, 2002.
BN 452 86 49

Esaiasson, Peter, Besked ikväll! : valprogram-
men i svensk radio och TV / Peter Esaiasson
och Nicklas Håkansson. - 1 CD-R (10 tim., 43
min.). - Inläsare: Kristina Bäckman. - Stud

Med utgångspunkt i valprogrammen i radio och
TV diskuteras här relationen mellan journalister
och politiker ur olika perspektiv. Förf. ifråga-

sätter givna sanningar om t.ex. objektivitet och
neutralitet. De nagelfar förenklingen, polariser-
ingen och personcentreringen och kallar detta
"en av de största maktförskjutningarna i sam-
hället under 1900-talet". Inläst ur Prisma, 2002.
BN 454 35 02

Från siffror till surfning : könsperspektiv på in-
formationsteknik / Lena Kallin Westin, Lena
Palmquist (red.). - 1 CD-R (9 tim., 3 min.). -
Inläsare: Tomas Edström. - Stud

IT-området är fortfarande dominerat av män, nå-
got som är mycket tydligt inom ledande befatt-
ningar i företag och inom forskning/utveckling.
Temat kön och teknik brukar ofta analyseras av
genusforskare, men denna gång är det forskare
inom datavetenskap, informatik och media som
tagit sig an uppgiften. Inläst ur Studentlitt., 2001.
BN 452 73 13

Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet =
[The world beyond the West]. - Stud

BN 452 54 43
[1] : Svensk syn på fjärran länder och folk från
1700-talet till första världskriget. - Inläsare:
Ylva Evers. - D. 1: 1 CD-R (32 tim., 7 min.) :
mono. - Stud

Internet, medier och kommunikation / Peter
Dahlgren (red.). - 1 CD-R (25 tim., 55 min.). -
Inläsare: Åsa Lisa Linnman. - Stud

Internet håller på att omvandla världen i många
avseenden. Denna antologi analyserar Internet-
revolutionen utifrån ett media- och kommunika-
tionsvetenskapligt perspektiv. Betoningen ligger
på samspelet mellan Internet och dess olika
omständigheter, d.v.s. hur nätanvändning äger
rum under specifika sammanhang. Inläst ur
Studentlitt., 2002.
BN 452 74 12

Magnus, Bente, Kön och kulturarv / Bente
Magnus och Kersti Morger. - 1 CD-R (3 tim., 1
min.). - Inläsare: Hans Hanner. - Stud

Sedan 1970-talets slut har i län och kommuner
pågått ett omfattande arbete med att utarbeta
regionala och kommunala kulturmiljöprogram.
Denna skrift ger en översikt av kvinnoperspek-
tivets position i kulturmiljövården och visar att
problemet kan formuleras på olika sätt och att
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lösningarna likaså är flera. Inläst ur Riksantik-
varieämbetet, cop 1994.
BN 447 63 11

Olson, Kristin, Att göra TV-program. - 1 CD-R
(13 tim., 30 min.). - Inläsare: Lisbeth Lind-
berg. - Stud

Fjorton av dagens mest uppmärksammade tv-
producenter delar här med sig av personliga
erfarenheter av att göra tv-program. Såväl
lyckträffar som totala floppar. Direkta faktaka-
pitel varvas med genreövergripande avsnitt av
mer allmän karaktär. De olika genrernas speci-
ella villkor och problematik diskuteras ingåen-
de. Inläst ur Ordfront, 2001.
BN 453 75 01

Sitchin, Zecharia, Skapelsen i nytt ljus : [Bi-
beln och Darwin - kan båda ha rätt?]. - 1 CD-
R (13 tim., 6 min.). - Inläsare: Örjan Blix

Förf. anser att mycket som vi känner till idag i
vårt högteknologiska samhälle är kunskaper
som människor redan kände till för flera tusen
år sedan. Han baserar sin framställning på fr.a.
gamla sumeriska myter och där har han funnit
att sumerernas kultur härstammar från planeten
Nibiru och har förmedlats av anunnaki, en slags
rymdvarelser. Kan läsas som fantasifull science
fiction. Inläst ur Bergh, 1995.
BN 453 06 73

The television studies book / edited by Christi-
ne Geraghty and David Lusted. - 1 CD-R (33
tim., 2 min.). - Inläsare: Ragnhild Nygaard. -
Stud

BN 452 89 21

C. Religion
Asp-Odlander, Ruth, Stora drakfloden : ett

dramatiskt människoöde i Kina. - 1 CD-R (8
tim., 10 min.). - Inläsare: Marika Bergström

Förf.,född i Kina, berättar om sina föräldrar som
åkte till Kina som missionärer på 1930-talet.
Hon minns väl upplevelserna i japansk fången-
skap under 2:a världskriget då fadern dog.
Hemkomsten till Sverige blev traumatisk. God
tidsbild av 1940-talets Sverige, och en intres-
sant beskrivning av mission och missionsarbe-

te. Ett glädjefyllt återseende av Kina 56 år ef-
teråt avslutar boken. Inläst ur KM, 2001.
BN 452 84 75

Bailey, Alice A., En avhandling om vit magi
eller Lärjungens väg. - 2 CD-R (36 tim., 50
min.). - Inläsare: Lo Iweborg

I boken, som utkom första gången 1934, ställs
den andligt grundade kreativiteten i centrum,
och därmed människans möjligheter att genom
skapande arbete verka för det goda. Förf., som
influerat dagens new age-tänkande, skildrar här
vit magi, den process där själen tar över det
personliga livet och människan blir ett medvetet
redskap för den gudomliga viljan. En andlig ut-
vecklingsgång i 15 steg beskrivs. Inläst ur Stift.
Tibetanens Bokfond, 1994.
BN 451 46 63

Bengtsson, Pelle, Mot enkelhetens punkt :
anteckningar från vägkanten. - 1 CD-R (14
tim., 18 min.). - Inläsare: Hans Sandquist

I dessa anteckningar från vägkanten på vand-
ringen mot enkelhetens punkt behandlar präs-
ten och psykoterapeuten P.B. de existensiella
frågorna. Begreppet enkelhet förekommer både
i den kristna mystiken och i zen-traditionen. I
bokens andra del görs en vandring med Dag
Hammarskjölds dagbok Vägmärken. Förf. teck-
nar H:s psykologiska brottningsmatch med sitt
liv. Bland andra vägfarare märks Mäster Eck-
hart och Johannes av Korset. Inläst ur Arcus,
2001.
BN 451 70 75

Bruce, Steve, Religion in the modern world :
from cathedrals to cults. - 1 CD-R (16 tim., 48
min.). - Inläsare: Paul O'Mahony. - Stud

BN 452 82 22

Carlshamre, Reibjörn, Sjung kyrka, sjung /
Reibjörn Carlshamre, Anna Skagersten, Per
Harling. - 1 CD-R (6 tim., 58 min.). - Inläsare:
Christina Andersson. - Stud

Gudstjänsten i kyrkan behöver psalmsången
och psalmsången måste vitaliseras, menar
förf:na till denna bok. Bokens syfte är att vara
en inspirationskälla till förnyelse. Här får metod,
tips och idéer komma i förgrunden som en hjälp
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för att få psalmsången att klinga i kyrkan igen.
Inläst ur Verbum, 2002.
BN 453 21 04

Cassianus, Johannes, Det rena hjärtat / urval
och kommentarer av Gertrude och Thomas
Sartory

BN 451 72 26
D. 1 : Om själens djärvhet i kampen för hjär-
tats renhet. - Inläsare: Carin Ödquist. - D. 1: 1
CD-R (4 tim., 7 min.)

Delvis översatt från den tyska utgåvan med ti-
teln: Gott suchen, sich selbst erkennen. Origi-
nalet på latin. Ett urval texter av munken J.C.,
ca 360-430. Han samlade sina erfarenheter
från åren bland ökenfäderna i Egypten i två
verk som har påverkat eftervärlden. Hans un-
dervisning kretsar kring kampen för det rena
hjärtat, ett hjärta som älskar. Kampen består i
att befria hjärtat från allt som orenar, från las-
terna eller "dödssynderna". Inläst ur Artos,
2001.

Cedersjö, Björn, Gudstjänsten : en gåva att
upptäcka / Björn Cedersjö, Sune Fahlgren. - 1
CD-R (5 tim., 2 min.). - Inläsare: Magnus Jo-
hansson. - Stud

BN 454 32 56

Cesarini, Luca, I den heliga Birgittas fotspår. -
1 CD-R (9 tim., 56 min.). - Inläsare: Helena
Gripe

C.L., präst i Svenska kyrkan, skildrar den heliga
Birgittas liv i Sverige och Italien 1303-1373.
Han skriver om helgonförklaringen, ordens-
grundandet och klosterlivet idag. Halva boken
består av en reseguide där förf. tar med läsaren
på en resa i Birgittas spår genom Sverige där
alla vägar bär till Vadstena. Inläst ur Bilda,
2002.
BN 453 70 04

Collins, Raymond F., Sexual ethics and the
new testament : behavior and belief. - 1 CD-R
(15 tim., 58 min.). - Inläsare: Paul O'Mahoney.
- Stud

BN 454 09 43

Dalai Lama XIV, Ett meningsfullt liv : en intro-
duktion till den buddhistiska vägen / [red.:]

Jeffrey Hopkins. - 1 CD-R (5 tim.). - Inläsare:
Håkan Julander

Denna bok kan betraktas som en lärobok i me-
ditation i den form Dalai Lama själv utövar den,
den tibetanska buddhismens. Den består både
av svårtillgängliga teoretiska utläggningar och
av anvisningar för praktiska dagliga övningar.
Huvudrubriker är dygd, koncentrerad medita-
tion och vishet. Framställningen lättas upp av
inflikade berättelser om författarens egna upp-
levelser. Inläst ur Prisma, 2002.
BN 453 77 91

Edwall, Pehr, Gudstjänstens motiv. - 1 CD-R
(6 tim., 37 min.). - Inläsare: Karin Benecke. -
Stud

Varför ser gudstjänsten ut som den gör, och
svarar den mot den moderna tidens krav? Des-
sa båda frågor behandlas i boken. Förf. analy-
serar gudstjänstens motiv och ställer dem mot
den nya tidens anspråk. Inläst ur Gleerup,
1972.
BN 454 09 76

Foucauld, Charles de, Texter, meditationer
och brev / Broder Charles av Jesus. - 1 CD-R
(4 tim., 39 min.). - Inläsare: Mats Holte

Ett urval texter, meditationer och brev av frans-
mannen Charles de Foucauld, broder Charles av
Jesus, 1858-1916. Han ville leva fattig som Jesus
i Nasaret och sökte "den nedersta platsen" bland
de fattiga. Efter prästvigningen levde han som
eremit i Sahara. Hans meditationer består ofta av
djupt personliga samtal med Gud. Inläst ur Artos,
1981.
BN 451 34 37

Gardell, Jonas, Om Gud. - 1 CD-R (10 tim., 5
min.). - Inläsare: Ove Ström

Begreppet Gud, som det förstås i modern kris-
tendom, utvecklades under en period av flera
tusen år ur en mängd gudsföreställningar från
Främre Orienten. J.G. försöker förstå hur den-
na sammansatta bild av Gud växt fram och hur
man i GT kan utläsa hur olika traditioner smält
samman. Han har ett personligt anslag och
prosan är spänstig och livfull. En bok som kan
läsas med samma intresse av troende, tvivlare
och nyfikna. Inläst ur Norstedt, 2003.
BN 453 83 07
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Giertz, Bo, Kristi kyrka. - 1 CD-R (12 tim., 57
min.). - Inläsare: David Zetterstad

B.G., biskop i Göteborg 1949-1970, beskriver
Svenska kyrkan som en gren av Kristi heliga
och allmänneliga Kyrka. Han framhåller att Kyr-
kan har sitt ursprung i en annan värld. Kyrkan
är inte någon mänsklig organisation utan Kristi
egen kropp. Kyrkans kraftkällor är det ord och
de sakrament där Gud är närvarande och ver-
kar. Originalupplagan utkom 1939. Inläst ur
Verbum, 1975.
BN 452 50 52

Gross, Rita M., Buddhism after patriarchy : a
feminist history, analysis, and reconstruction
of Buddhism. - 1 CD-R (22 tim., 5 min.). - Inlä-
sare: Anthony Furness. - Stud

BN 453 88 15

Hedin, Christer, Bibeln och Koranen. - 1 CD-R
(5 tim., 9 min.). - Inläsare: Ylva Evers. - Stud

Vad förenar Bibeln och Koranen? I boken gui-
dar förf. läsaren genom Bibeln och Koranen
och redogör för skillnader och likheter mellan
dem. Kan läsas på egen hand men lämpar sig
också för studier i grupper med företrädare för
olika religioner. Inläst ur Verbum, 2002.
BN 454 09 45

Hjärpe, Jan, Islam och traditionen : religion i
förändring. - 1 CD-R (5 tim., 37 min.). - Inläsa-
re: Elisabet Andersson

Förståelse för vad som händer i världen förut-
sätter kunskaper om religionen och dess plats
och roll i människors, gruppers och staters liv.
Detta gäller inte minst islam. Att nya och förän-
derliga samhälleliga verkligheter av religionen
kräver nya svar och uttrycksformer som reflek-
terar dem är utgångspunkten för boken. J.H.,
islamologiprofessor, bringar kunskap och för-
ståelse samt vidgar vyer. Inläst ur Trädet, 2002.
BN 452 87 23

Is the goddess a feminist? : the politics of
South Asian goddesses / edited by Alf Hilte-
beitel & Kathleen M. Erndl. - 1 CD-R (18 tim.,
14 min.). - Inläsare: Jared Brown. - Stud

BN 453 30 50

Johannesson, Karin, Gud för oss : om den
non-metafysiska realismen och dess konse-
kvenser för religionsfilosofins uppgift och na-
tur. - 1 CD-R (21 tim., 34 min.). - Inläsare:
Anna Kusar. - Stud

Förf., född 1970, gör en beskrivning av den
metafysiska realismen och argumenterar för att
den bör avvisas. Vidare, som en följd av det fö-
regående, beskriver hon en religionsfilosofisk
verksamhet baserad på den non-metafysiska
realismen.
BN 453 72 11

Keown, Damien, Buddhism : a very short in-
troduction. - 1 CD-R (4 tim., 55 min.). - Inläsa-
re: Robin Spurier. - Stud

BN 444 37 77

Kreeft, Peter, Guds kyss : en inblick i den gu-
domliga kärleken. - 1 CD-R (8 tim., 14 min.). -
Inläsare: Helena Gripe

P.K., professor i filosofi i Boston, USA, utreder
på ett lättläst sätt ett centralt kristet begrepp,
Guds kärlek. Han använder ett målande språk
för att ge en inblick i den gudomliga kärleken.
Han tar exempel från världslitteraturen, filosofin
och teologin. Boken ger en god introduktion i
kristet tänkande. Inläst ur HF, 1995.
BN 452 50 61

Ljungman, Staffan, Döden - en del av livet. - 1
CD-R (4 tim., 4 min.). - Inläsare: Bertil Fors-
man

Själavårdsbok om döden, skriven av S.L., präst
i Svenska kyrkan. Han utgår från Bibeln och
skriver om döden som en del av livet. Han tar
upp själva döendet och vad som händer efter
döden ur de dödas perspektiv. Han skriver om
de efterlevande i deras sorg och deras hopp.
Varje kapitel följs av ett personligt avsnitt med
förf:s egna erfarenheter och reflektioner. Inläst
ur Cordia, 2001.
BN 453 13 96

Ljungman, Staffan, Den heliga balansen : om
ordning och frihet i kyrkans liv. - 1 CD-R (6
tim., 42 min.). - Inläsare: Elisabet Lindberg

Förf. menar att Kyrkan måste hålla balansen
mellan ordning och frihet, den heliga balansen.
Han undersöker de 200 första åren i Kyrkans liv
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och visar hur en förlorad balans mellan ordning
och frihet kom att föra Andens gåvor ut i margi-
nalen. Han ger exempel ur kyrkohistorien från
300-talet till 1900-talet på hur problemet med
ordning och frihet har hanterats. Inläst ur Ver-
bum, 1994.
BN 452 53 96

Melin, Margareta, Vindens barn : kärnord med
kommentarer. - 1 CD-R (3 tim., 40 min.). - In-
läsare: Helena Gripe

M.M., teolog i Svenska kyrkan, beskriver det
befriande i kristen tro och sammanfattar kärnan
i det kristna evangeliet i strofer eller kärnord. I
korta meditationer som följer kyrkoårets sönda-
gar utvecklar hon innehållet i kärnorden som
inleder varje betraktelse. Meditationerna hand-
lar om sådant som Gud och människan, själv-
respekt, fördragsamhet och försoning. Inläst ur
Verbum, 1996.
BN 452 45 11

Nguyên, Phanxicó Xaviê Văn Thuân, Fem
kornbröd och två fiskar. - 1 CD-R (1 tim., 57
min). - Inläsare: Leif Liljeroth

Förf. var katolsk ärkebiskop i Saigon när han
1975 fängslades av den kommunistiska regi-
men i Vietnam. Han satt fängslad i 13 år. Hans
erfarenheter från denna tid ligger till grund för
dessa anteckningar och böner. Boken vittnar
om förf:s starka tro och förmåga att uthärda
svåra villkor. Ett tal av påven Johannes Paulus
II till en världsungdomsdag går som en röd tråd
genom boken. Inläst ur Catholica, 2002.
BN 453 58 38

Ramshaw, Gail, Gud bortom genus : en guds-
tjänstgrammatik för vår tid. - 1 CD-R (8 tim.,
36 min.). - Inläsare: Bertil Ödlund. - Stud

BN 453 80 44

Rodegast, Pat, Emmanuels bok : en handbok
för att leva bekvämt i kosmos / sammanställt
av Pat Rodegast och Judith Stanton. - 1 CD-
R (6 tim., 8 min.). - Inläsare: Torsten Arnbro

Emmanuel, en immateriell varelse, talar till lä-
saren genom ett medium. Språket är ett mel-
lanting mellan vers och prosa, budskapet är
panteistiskt och starkt influerat av sufisk mystik
men saknar dess krav på renhet. Reinkarna-

tionstanken genomsyrar texterna och läsaren
får lära sig att man själv väljer vilken inkarna-
tion man vill födas in i, samt att Gud finns inom
alla och att kärleken är den sammanhållande
kraften. Inläst ur Astartes, 1998.
BN 452 93 94

Spohn, William, C., What are they saying
about Scripture and ethics?. - 1 CD-R (8 tim.,
37 min.). - Inläsare: Gerrie Ferguson. - Stud

BN 454 03 92

Webb, Joseph M., Preaching without notes. - 1
CD-R (4 tim., 10 min.). - Inläsare: Daniel Tag-
hioff. - Stud

BN 452 82 23

Wessnert, Gudrun, Jag, Birgitta. - 1 CD-R (3
tim., 7 min.). - Inläsare: Helena Gripe

Den Heliga Birgitta berättar i jagform om sitt liv
som husfru på Ulfåsa gård, om resan till påven
i Rom och om klostret i Vadstena. 84 s. Svårig-
hetsnivå 2 av 3. Illustrerad. LL-bok. Specialin-
läsning. Långsamt inläst med musikinslag. In-
läst ur LL-förl., 2003.
BN 453 32 23

D. Filosofi och psykologi
Burton, Nina, Det som muser viskat : sju frå-

gor och hundra svar om skapande och kreati-
vitet. - 1 CD-R (5 tim., 57 min.). - Inläsare:
David Zetterstad. - Stud

En essä om kreativitet. Författaren vill bl.a. föra
en begreppsdiskussion i ämnet samt redogöra
för kreativitetsforskningens rön, belysta med
exempel från vetenskap, litteratur och konst.
BN 453 22 58

Clark-Carter, David, Doing quantitative psy-
chological research : from design to report. - 1
CD-R (35 tim., 48 min.). - Inläsare: Paul
O'Mahony. - Stud

BN 452 81 94

Deida, David, Till dig, min älskade : en kvinnas
guide till den sanna kärleken och lyckan. - 1
CD-R (5 tim., 21 min.). - Inläsare: Hans
Sandquist

D.D., före detta yogalärare, presenterar här en
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bok tillägnad alla kvinnor. Den vänder sig till
kvinnor som vill utforska sin sexualitet och den
feminina andligheten. Kvinnan kan, menar förf.,
växa andligt genom kärleksfulla och innerliga
relationer. I bokens kapitel, utformade som brev
från en man till en kvinna, skall kvinnan lära sig
att ge sig hän helt och fullt och genom sexuali-
teten finna den gudomliga kärleken. Inläst ur
Energica, 2002.
BN 452 54 22

Dwyer, Diana, Interpersonal relationsships. - 1
CD-R (8 tim., 13 min.). - Inläsare: Jack Amo-
roso. - Stud

BN 449 43 77

Franquemont, Sharon, Utveckla din intuition. -
1 CD-R (21 tim., 27 min.). - Inläsare: Sandra
Enegård Hall

Utifrån ett new-age-perspektiv behandlar förf.
den mänskliga intuitionen. Den är, menar hon,
själens språk och för att den skall komma till sin
rätt bör den odlas som en livsstil. När vi lär
känna vårt sanna jag vet vi också vad vi har att
göra. Praktiska övningar, som syftar till att ut-
forska olika aspekter av den intuitiva utveck-
lingen, hör till varje kapitel. Inläst ur NoK, 2002.
BN 451 31 45

Gordon, Hans, Personbedömning vid rekryte-
rings- och urvalsarbete. - 1 CD-R (5 tim., 23
min.). - Inläsare: Quina Johansson. - Stud

BN 454 03 83

Guggenbühl, Allan, Pubertet - pest och pina :
utan problem genom de svåra åren. - 1 CD-R
(9 tim., 10 min.). - Inläsare: Cecilia Landström

A.G., schweizisk psykoterapeut och jungiansk
analytiker, behandlar problem som ofta upp-
kommer under puberteten. Fokus är lagd på de
psykiska omställningarna hos ungdomarna och
interaktionen med vuxna. På ett målande sätt
beskriver han hur gulliga småbarn blir rebeller
och primadonnor. Boken, som framför allt vän-
der sig till föräldrar, är lättläst, tankeväckande
och ibland till och med rolig. Inläst ur NoK,
2003.
BN 453 06 27

Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap? : en dis-
kussion om praktisk och teoretisk kunskap. -
1 CD-R (6 tim., 14 min.). - Inläsare: Jan Se-
tréus. - Stud

Kunskap presenteras här i tre olika former: den
vetenskapliga kunskapen, den praktiska kun-
skap som är knuten till tillverkning och skapan-
de, och den praktiska kunskap vi behöver som
medborgare och etiska människor. Inläst ur
Skolverket, 2002.
BN 453 72 19

Hergenhahn, Baldwin Ross, An introduction
to theories of personality / B. R. Hergenhahn,
Matthew H. Olson. - 2 CD-R (50 tim., 57
min.). - Inläsare: Hanna Valenta. - Stud

BN 452 82 26

Ljungqvist, Hans, Kreativitetens hemlighet. - 1
CD-R (10 tim., 58 min.). - Inläsare: Marianne
Engström

På jakt efter kreativitetens hemlighet leder oss
förf., psykolog, längs krokiga stigar genom ett
omfattande inre landskap. En lång rad psykolo-
ger, filosofer, författare, matematiker, magiker
och andra passerar revy. Förf:s ambition är att
introducera en rad tänkare för den läsare som
är intresserad av det mänskliga medvetandets
möjligheter. Noter och en rikhaltig litteraturför-
teckning ingår. Inläst ur Bjurner och Bruno,
2001.
BN 452 90 51

Nakamura, Hajime, A comparative history of
ideas. - 1 CD-R (42 tim., 50 min.). - Inläsare:
Paul O'Mahony. - Stud

BN 452 50 46

Pervin, Lawrence A., Current controversies
and issues in personality. - 1 CD-R (19 tim.,
10 min.). - Inläsare: Paul Leopold. - Stud

BN 447 60 92

Qualitative methods in psychology : a research
guide / Peter Banister ... - 1 CD-R (11 tim., 9
min.). - Inläsare: Philip Tyndale-Biscoe. - Stud

BN 452 82 10

Rask, Mikael, Med friheten som insats : en
självbiografi om spelberoende och dess kon-
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sekvenser. - 1 CD-R (11 tim., 18 min.). - Inlä-
sare: Rickard Carlander

Sedan urminnes tider har man spelat om peng-
ar. I denna självbiografi berättar M.R., 1974- ,
om sitt liv som kretsat kring olika former av spel
och spelmissbruk. Här får vi en inblick i vilka
mekanismer som styr dem som drabbats av
spelberoende: det psykiska lidandet, katastro-
fer, svikna löften, lögner och som i Mikaels fall
till slut brottets bana. Engagerande inblick i en
spelares liv. Inläst ur Nöjesbranschens riks-
förb., 2001.
BN 453 46 29

Ronen, Tammie, Cognitive developmental the-
rapy with children. - 1 CD-R (7 tim., 31 min.). -
Inläsare: Linda Dyrefelt. - Stud

BN 445 72 68

Rosengren, Mats, Doxologi : en essä om kun-
skap. - 1 CD-R (5 tim., 12 min.). - Inläsare:
David Zetterstad. - Stud

Filosofen M.R. tar sin utgångspunkt i Protago-
ras sats om människan som alltings mått för
sina resonemang. Han söker ett användbart
kunskapsbegrepp och finner en kompromiss
mellan den eviga, absoluta sanningen och den
totala relativismen. Bl.a. gör han en intressant
tolkning av Ludwik Flecks idéer. M.R. skriver
enkelt och klart om väsentliga ting av intresse
för alla som är nyfikna på centrala filosofiska
problem. Inläst ur Rhetor, 2002.
BN 451 79 35

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Före-
läsningar om metoden för akademiska studi-
er. - 1 CD-R (7 tim., 21 min.). - Inläsare: Mia
Ruthman Edström. - Stud

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-
1854) har länge betraktats som en filosof utan
all aktualitet. I dag upplever vi ett stort, nytt och
genuint Schellingintresse. Förf:s naturfilosofi
vinner anklang bland många unga i den kom-
pletta naturförstöringens spår. Hans kritik av
den mekanistiska, mätbara och hanterbara
forskningen finner entusiastiska uttolkare. Inläst
ur Daidalos, 1988.
BN 452 59 37

Simonsson, Ingmar, Kierkegaard i vår tid. - 1
CD-R (17 tim., 4 min.). - Inläsare: Bo Green

I.S. startar med en kort översikt över olika pro-
blemställningar och synsätt i Kierkegaards exi-
stensfilosofi. Därefter följer en omfattande
genomgång av de många pseudonymskrifter-
na, d.v.s. de verk som K. skrev under olika
namn. I.S. vrider och vänder på K:s argument
och tankar. Han problematiserar, jämför och
förenklar. Boken är ett viktigt bidrag till att ska-
pa ökad kunskap om en av västerlandets stora
moralfilosofer. Inläst ur Themis, 2002.
BN 452 92 88

Utan fast punkt : om förvaltning, kunskap,
språk och etik i socialt arbete. - 1 CD-R (8
tim., 24 min.). - Inläsare: Christina Andersson.
- Stud

Syftet med denna antologi är att lyfta fram de
etiska frågeställningarna och bidra till en för-
djupad diskussion om bemötande och kvalitet i
socialtjänsten. Ur innehållet: Tystnadens för-
valtning; Maktens etik och etikens makt; Att
bemöta och bemötas; Till kritiken av kompe-
tensideologin m.m. Inläst ur Socialstyr., 2001.
BN 453 46 95

Wächter, Anders, Samtal pågår! : tankar kring
konsten att ha ett samtal som är lite annor-
lunda. - 1 CD-R (5 tim., 11 min.). - Inläsare:
Christina Carlwind

Under ett år bandade A.W., verksam vid Solna
BUP (Barn- och ungdomspsykiatriska mottag-
ningen), ett antal konsultationer med personal
och föräldrar. Genom att både vara experten
och den som inte vet öppnar konsulten nya
möjligheter, nya sätt att tänka i fastlåsta posi-
tioner. A.W. vidareutvecklar tankegångar från
bl.a. Tom Andersens Reflekterande processer.
En bok för alla som använder sig av samtal i
sitt arbete. Inkäst ur Studentlitt., 2001.
BN 453 51 77

E. Uppfostran och
undervisning

Adler, Björn, Neuropedagogik : om komplice-
rat lärande / Björn Adler, Hanna Holmgren. - 1
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CD-R (7 tim., 27 min.). - Inläsare: Ylva Evers.
- Stud

Boken behandlar själva lärandet och belyser det
utifrån olika perspektiv. Aktuella kunskapsrön om
hjärnan, utifrån neurovetenskapliga och neuro-
psykologiska perspektiv, vävs samman och om-
sätts till pedagogisk vardag. Förf:na belyser de
tre stora diagnosgrupperna dyslexi, dyskalkyli
och dyspraxi. De tre diagnoserna behandlar pro-
blem med läsandet, räknandet och skrivandet.
Vänder sig till pedagogiskt verksamma. Inläst ur
Studentlitt., 2000.
BN 453 96 45

Ahlberg, Ann, Lärande och delaktighet. - 1
CD-R (9 tim., 19 min.). - Inläsare: David Zet-
terstad

Hur möter skolan elevers olika behov? Skolans
uppgift är att knyta an till varje elevs erfarenhet
och skapa motivation för lärande. Här krävs en
komplexitet i själva verksamheten. I sin forsk-
ning har förf., professor i specialpedagogik,
funnit att ett kommunikativt perspektiv med
samspel mellan elev och omgivning hjälper
skolan i dess kunskapsutveckling. Inläst ur
Studentlitteratur, 2001.
BN 451 71 82

Dahlgren, Lars Owe, Utomhuspedagogik :
boklig bildning och sinnlig erfarenhet : ett för-
sök till bestämning av utomhuspedagogikens
identitet / Lars Owe Dahlgren & Anders
Szczepanski. - 1 CD-R (2 tim., 32 min.). - In-
läsare: Kristina Backman. - Stud

Utomhuspedagogik är enligt förf:na ett viktigt
komplement till lärande i klassrum och föreläs-
ningssalar. Avsikten med denna skrift är att
vara ett debattinlägg om valet av inlärningsmil-
jö. Boken vänder sig främst till lärare i förskola,
grundskola och gymnasieskola samt inom lä-
rarutbildningen. Inläst ur Linköpings univ.,
1997.
BN 453 21 05

Danielsson, Helena, Att lära med media : om
det språkliga skapandets villkor i skolan med
fokus på video. - 1 CD-R (18 tim., 52 min.). -
Stud

Dagens barn och ungdomar attraheras av rörli-
ga bilder. Att visa film och TV i klassen har

därför bland många lärare kommit att bli ett sätt
att skapa variation i undervisningen. Det över-
gripande syftet med avhandlingen är att stude-
ra fenomen kring elevers språkliga gestaltning
genom användning av video och andra media.
Inläst ur Stockholms univ., Pedagogiska inst.,
cop. 2002.
BN 453 72 13

Förskolan - barns första skola! / Eva Johans-
son & Ingrid Pramling Samuelsson (red.). - 1
CD-R (10 tim., 32 min.). - Inläsare: Lena Thy-
berg. - Stud

Syftet med boken är att påvisa att förskolan är
barns första skola. Boken tar fasta på de oänd-
liga möjligheter att lära och utvecklas som för-
skolan erbjuder små barn. Förf. poängterar
samtidigt att pedagogens agerande är centralt
för barns lärande och delaktighet i denna första
skola. Inläst ur Studentlitt., 2003.
BN 453 72 20

Gunnarsson, Bernt, Läraren och det pedago-
giska ledarskapet / Bernt Gunnarsson och
Kerstin Persson. - 1 CD-R (3 tim., 23 min.). -
Inläsare: Marika Bergström. - Stud

En skrift som används i olika kurser på grund-
skollärarutbildningen. Fokus har förf:na lagt på
lärarens uppgift att leda elever i deras lärande
och det ansvar som är förbundet med den upp-
giften. Syftet är att få den blivande läraren att
reflektera över och utveckla en personlig be-
redskap för läraruppgiften. Inläst ur Malmö
högskola, 1998.
BN 453 74 37

Inclusive education : policy, contexts and
comparative perspectives / edited by Felicity
Armstrong ... - 1 CD-R (11 tim., 22 min.). -
Stud

BN 448 82 52

Jedeskog, Gunilla, "Maila mig sen!" : lärarin-
tentioner och förändrade gränser för elevers
arbete. - 1 CD-R (6 tim., 51 min.). - Inläsare:
Marika Bergström. - Stud

I läroplanen framhålls elevers ansvar för det
egna lärandet och från olika håll riktas förvänt-
ningar om att informationstekniken skall bidra
till att underlätta förändringar i skolan. Syftet
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med studien har varit att undersöka vilken in-
nebörd IT-användning kan ha i undervisningen,
vad lärare och elever gör och vad som känne-
tecknar dessa undervisningssituationer. Inläst
ur Linköpings univ., 2001.
BN 453 08 34

Jedeskog, Gunilla, Ny i kl@ssen : förhållandet
mellan lärarroll och datoranvändning beskri-
vet i internationell forskning. - 1 CD-R (9 tim.,
3 min.). - Inläsare: Karin Holmberg. - Stud

Den förändring som datorns närvaro i klass-
rummet inebär uppfattas av vissa lärare som en
möjlighet, av andra som ett hot. Forskningsom-
rådet lärarroll och dator är relativt nytt. Här re-
dovisas, sett ur ett maktperspektiv, hur forskare
i andra länder beskriver förhållandet mellan lä-
rarroll och dator. Frågor som ställs är vad som
gör en lärare till datoranvändare och hur forsk-
ningsområdet kan beskrivas. Inläst ur Ekelund,
2000.
BN 452 74 13

Larsson, Maria, Lärkraft : om forskning kring
datorstött lärande. - 1 CD-R (4 tim., 30 min.). -
Inläsare: Johannes Sjöberg. - Stud

BN 454 23 95

Lind, Karen K., Exploring science in early
childhood : a developmental approach. - 2
CD-R (35 tim., 40 min.). - Inläsare: Jared
Brown. - Stud

BN 453 01 51

Mathematics, pedagogy, and secondary tea-
cher education / Thomas J. Cooney ... - 1 CD-
R (25 tim., 47 min.). - Inläsare: Allan Lind-
kvist, Per Samuelsson. - Stud

BN 452 40 98

Siraj-Blatchford, John, Supporting science,
design, and technology in the early years /
John Siraj-Blatchford, Iain MacLeod-
Brudenell. - 1 CD-R (7 tim., 10 min.). - Inläsa-
re: Jack Amoroso. - Stud

BN 447 41 65

Utas Carlsson, Karin, Lära leva samman : un-
dervisning i konflikthantering : teori och prak-

tik. - 1 CD-R (22 tim., 9 min.). - Inläsare: An-
nika Denke. - Stud

En reviderad avhandling som ger redskap för
undervisning i konflikthantering för alla åldrar.
Bokens teoretiska del förklarar en rad mönster
för konfliktförståelse från Sigmund Freud, Ma-
hatma Gandhi, John W. Burton m.fl. Den prak-
tiska delen följer ett undervisningsprogram, ge-
nomfört i sju klasser i årskursk 4-6 under 1993-
1996, och visar på flera konkreta metoder. Bo-
ken riktar sig främst till pedagoger och pedago-
ger. Inläst ur KSA, 2002.
BN 453 21 07

F. Språkvetenskap
Apollo 13 / adapted from the junior noveliza-

tion by Dina Anastasio ; based on the motion
picture screenplay written by William Broyles,
Jr. ... ; based on the book Lost moon by Jim
Lovell and Jeffrey Kluger ; retold by Brent
Furnas. - 1 CD-R (3 tim., 54 min.). - Inläsare:
Philip Tyndale-Biscoe. - Version 1: normal in-
läsning, 1 tim., 10 min., version 2: långsam in-
läsning, 2 tim., 44 min.

Bearbetad och förkortad version på engelska.
Ordförråd: 600 ord. 1970 lyfter Apollo 13 från
Cape Kennedy med kurs mot månen. Två da-
gar senare exploderar en syretank och mån-
landningen kan inte genomföras. Rymdkon-
trollen i Houston får koncentrera sig på att få
hem de tre astronauterna oskadda. Inläst ur
Pearson Education, 2001. Talbok för lästräning,
2 läshastigheter. Den tryckta boken används
jämsides. Ord/min. 1:142, 2:56.
BN 444 89 43

Brylla, Eva, Ursäkta, hur var namnet? : per-
sonnamn i praktiskt bruk. - 1 CD-R (4 tim., 1
min.). - Inläsare: Helena Gripe

Det är inte tillåtet att ge sina barn vilket för-
namn som helst eller att byta till vilket efter-
namn som helst. Här ges ramarna för namn-
givningen och en bild över hur namnskicket
förändrats under åren. Förf. går även igenom
och beskriver det regelverk av lagar och princi-
per som styr vad som är tillåtet vad det gäller
namn. Ett kapitel ägnas åt den nya namnläng-



TPB NYFÖRVÄRV TAL VUXEN 03/5-6 Facklitteratur

5-6 - 26

den från 2001. Som bilaga ges person-
namnslagen från 1982. Inläst ur Bombus, 2002.
BN 453 09 26

Dean, Michael, Extreme sports. - 1 CD-R (2
tim., 5 min.). - Inläsare: Philip Tyndale-Biscoe.
- Version 1: normal inläsning, 46 min., version
2: långsam inläsning, 1 tim., 19 min.

Bearbetad och förkortad version på engelska.
Ordförråd: 600 ord. Extremsporter är sporter av
mycket olika slag men gemensamt för dem alla
är att de kan vara farliga och att de utövas av
personer som gillar utmaningar. Exempel på
extremsporter är grottdykning, glidflygning, fall-
skärmshoppning och snowboardåkning. Inläst
ur Pearson education, 2001. Talbok för lästrä-
ning, 2 läshastighter. Den tryckta boken an-
vänds jämsides. Ord/min. 1:137, 2:56.
BN 445 16 83

Mera ordbruk : lärt och lättsamt om språk / [ur-
val av Birgitta Burman]. - 1 CD-R (6 tim., 12
min.). - Inläsare: Per Godenius

I språkets gränslösa värld gör man ständigt nya
upptäckter och språket avslöjar mycket om oss
själva och andra. Här skriver ett 25-tal författa-
re, vetenskapmän, journalister och politiker om
sitt språkintresse och sina språkliga erfaren-
heter. Innehållet spänner över tiden från runor-
na till etermedierna och behandlar mest svens-
ka förhållanden. Volym två med tryckta radiofö-
redrag ur Vetandets värld. Inläst ur SR, 1997.
BN 453 40 95

Ordbruk : lärt och lättsamt om språk / [urval av
Birgitta Burman]. - 1 CD-R (5 tim., 49 min.). -
Inläsare: Qina Johansson

Essäer om språket, populärt skrivna. Förf. be-
handlar vitt skilda teman som frågan huruvida
latinet borde bli världsspråk, värdet hos språkli-
ga minoriteter, språkförändring, språkvård
o.s.v. Många artiklar beskriver i detalj hur språ-
ket används för sociala kontakter, för att för-
medla information och för att formulera sina
tankar. Flertalet avsnitt har varit inslag i radio-
programmet Ordbruk, Vetandets världs språk-
upplaga. Inläst ur SR, 1995.
BN 453 14 09

G. Litteraturvetenskap
Björkstén, Ingmar, En dag, en tid : möten och

minnen. - 1 CD-R (24 tim., 26 min.). - Inläsa-
re: Lars Nygren

Memoarer av I.B., 1936-2002, mångkunnig
journalist, författare, kulturchef på Svenska
Dagbladet m.m. Öppenhjärtigt berättar han om
liv och karriär och om sin homosexualitet.
Framför allt skriver han om litteratur och om
möten med författare och andra kulturperson-
ligheter som Patrick White, Artur Lundkvist och
Maria Wine, Liv Ullmann, Ingmar Bergman, Gö-
ran Tunström. Ett tema i boken är fäder och
söner. Inläst ur Fischer & Co, 2002.
BN 452 84 84

Kafka, Franz, En bok måste vara som en yxa
för det frusna havet inom oss : brev 1900-
oktober 1912. - 1 CD-R (12 tim., 38 min.). -
Inläsare: Lars Nygren

F.K., 1883-1924, framstår idag som en självklar
centralgestalt i den moderna litteraturen och
hans brev är av stort litteraturhistoriskt värde.
Detta är den första volymen i en svit med K:s
samlade brev, omfattande åren 1900-12. Re-
daktörerna Hans Blomqvist och Erik Ågren har
kommenterat och översatt med imponerande
auktoritet. Inläst ur Bakhåll, 2002.
BN 452 90 77

Lundqvist, Ulla, Pippi i Palestina. - 1 CD-R (4
tim., 45 min.). - Inläsare: Anna Döbling

U.L., välkänd litteraturpedagog, förf. och kriti-
ker, verkade under åren 1995 till 2000 som bi-
ståndsarbetare inom den kulturella sektorn på
Västbanken och Gaza. Boken är dels en rese-
rapport från det heliga landet och dels en plan
över hur man ger kurser i barn- och ungdoms-
litteratur när man är ovan vid kulturen och inte
behärskar språket. Pippi, Alfons och Pelle Ka-
nin var några av förf:s följeslagare. Inläst ur
R&S, 2002.
BN 451 27 50

Michanek, Germund, Fröding själv : så såg
han på sig själv, sin dikt och sin samtid. - 1
CD-R (5 tim., 53 min.). - Inläsare: Leif Liljeroth

Läsaren får här ta del av Frödings egna ord i
brev och dikter. Ett kapitel skildrar släkten Frö-
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dings herrgårdsliv med kusinen Arthurs dag-
boksanteckningar från 1881 som huvudkälla.
G.M. har även fått tillgång till sjukjournalen från
Frödings vistelse på ett nervsjukhus i Tyskland
1889-90 som återges. Man får också följa till-
komsten av dikten "Fredlös" från utkast till slut-
versionen. Släkttavla och personregister ingår.
Inläst ur W&W, 2002.
BN 452 51 16

Olsson, Ulf, Jag blir galen : Strindberg, van-
sinnet och vetenskapen. - 1 CD-R (16 tim., 56
min.). - Inläsare: Gunnar Johnson

August Strindberg var en omstridd författare
redan från början. Han fördömdes som smuts-
författare, hans svenskhet och manlighet ifrå-
gasattes, han utmålades som galen. U.O., litte-
raturforskare och kritiker, gör en avslöjande
analys av litteraturkritiken och psykiatrin som
repressiva krafter vilket ger en ny bild av
Strindberg och hans tid. Att han själv stundtals
antog rollen som det galna geniet komplicerar
bilden. Inläst ur Symposion, 2002.
BN 451 46 71

Törnqvist, Evastina, Den lille trollkarlen : en
bok om J. K. Rowling och Harry Potter. - 1
CD-R (7 tim., 44 min.). - Inläsare: Marika
Bergström

Presentation av böckerna om Harry Potter och
deras förf. J.K. Rowling. E.T., förf. och över-
sättare, skriver om kommersialiseringen av
böckerna, om filmerna och om de magiska in-
slagens bakgrund. Hon tar även upp den debatt
som uppstått bland fundamentalistiska religiösa
grupper som anklagar böckerna att sprida
ogudaktighet och svart magi. Utmärkt introduk-
tion tänkt främst för vuxna läsare. Inläst ur
Replik, 2002.
BN 453 03 40

I. Konst, musik, teater
och film

Berefelt, Gunnar, ABSe om bildperception. - 1
CD-R (1 tim., 45 min.). - Inläsare: Eva Si-
grand. - Stud

En elementär inledning till konstpsykologin som
kan indelas i två delar: studiet av skapandet av

estetiska objekt och studiet av mottagandet av
estetisk information. Från denna bas kan man
ta sig vidare för djupare insikter efter eget in-
tresse. Inläst ur 4. uppl. Centrum för barnkul-
turforskning, 1997.
BN 453 33 39

Berger, John, Fickor av motstånd. - 1 CD-R (7
tim., 8 min.). - Inläsare: Ingemar Nygren

Essäer om konst och konstnärer av den eng-
elske förf. och konstkritikern J.B. Han skriver
om forntidens grottmålare, om Rembrandt, Mi-
chelangelo, Degas, Frida Kahlo och Brancusi.
Här finns även en brevväxling med Subcoman-
dante Marcos i Mexico. Förf. vänder sig mot
globalisering och nyliberalism och skriver om
fickor av motstånd som riktar sig mot den nya
världsekonomins omänsklighet. Inläst ur Ord-
front, 2002.
BN 452 18 98

Börjesson, Lars, Jord, luft, eld, vatten : en
konstnärs tro och otroligheter. - 1 CD-R (2
tim., 37 min.). - Inläsare: Ingemar Nygren

Målaren, grafikern och tecknaren L.B., född
1922 i Göteborg, gör en redovisning av sitt 40-
åriga konstnärskap. Han skriver om Val-
andsåren och Spanientiden, men även om det
konstnärliga sökandet. I sin konst ställer han
grundelementen jord, luft, eld och vatten mot
varandra i dramatiska kompositioner. Inläst ur
Gidlund, 1989.
BN 451 90 81

Elfström, Roger, "En Trocadero och fyra sug-
rör-" : Sundsvalls musikhistoria 1920-1970
(med tonvikt på populärmusiken). - 1 CD-R
(15 tim., 37 min.). - Inläsare: David Zetterstad

Musiklivet i Sundsvall under luppen. Det är
halvseklet 1920-70 som här får en livfull be-
skrivning - utövande lokalartister vid sidan av
besökande, liksom musiketablissemang. Ett
panorama från opera till rock'n'roll, belyst med
namn som Hjördis Schymberg, Kai Gullmar,
Ingeborg Nyberg, Britt-Inger Dreilick, Hans
"Rock Stockis" Lindh med många fler. Årtals-
och personregister, diskografi. Inläst ur Norra
förlaget, 2001.
BN 452 54 18
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Koskinen, Maaret, I begynnelsen var ordet :
Ingmar Bergman och hans tidiga författar-
skap. - 1 CD-R (16 tim., 58 min.). - Inläsare:
Marianne Isaksson

M.K., docent i filmvetenskap, har fått tillgång till
Ingmar Bergmans privata arkiv av opublicerade
noveller, prosastycken, pjäser, filmmanus och
ett stort antal arbetsböcker fyllda med förarbe-
ten och anteckningar. Utifrån detta enorma
material skildrar hon B:s tidiga författarskap och
visar hur senare decenniers arbeten ofta tar sin
utgångspunkt i dessa tidiga verk. Hela hans
konstnärskap har ett starkt inre samband. Inläst
ur W&W, 2002.
BN 452 46 52

Natur och Kulturs musikhistoria / redaktör: Erik
Kjellberg. - 2 CD-R (64 tim., 38 min.). - Inläsa-
re: Hans Hanner. - Stud

BN 447 41 40

Nuttgens, Patrick, The story of architecture. -
1 CD-R (22 tim., 8 min.). - Inläsare: Paul Leo-
pold. - Stud

BN 453 59 96

Om arkitektur : (ur ett pågående samtal) : en
antologi / redigerad av Claes Caldenby &
Fredrik Nilsson ; [med texter av Cecilia Edu-
ards ...]. - 1 CD-R (8 tim., 46 min.). - Inläsare:
Marit Östberg. - Stud

Boken innehåller 28 essäer om arkitektur, från
Vitrivius för 2000 år sedan till idag, från stads-
byggande till inredning, från begreppsdiskus-
sion till skönlitteratur. Texter tänkta för såväl
amatörer som för den erfarne arkitekten.
BN 453 59 97

Osten, Suzanne, Mina meningar : [essäer, ar-
tiklar, analyser 1969-2002]. - 1 CD-R (9 tim.,
20 min.). - Inläsare: Marika Bergström

S.O., teater- och filmregissör, har under flera
decennier reflekterat kring vad det är att vara
människa, barnens situation, teaterkonst och
politik. Här är en samling av artiklar, essäer och
analyser som skrivits mellan 1969-2002. Tea-
terns dialog med det omgivande samhället är
av stor betydelse. Livet och teatern är ett evigt
sökande efter ny kunskap om människan. Sti-

mulerande och tänkvärd läsning. Inläst ur Gid-
lund, 2002.
BN 453 83 06

Raig, Kulle, Saarenmaan valssi : Georg Otsin
elämäkerta. - 6 ljudkassetter i 1 box (ca 7
tim., 45 min.). - Inläsare: Reijo Pesonen. - 1
6-kass.emballage

Georg Ots, 1920-75, oli monipuolinen, Suo-
messa suosittu virolainen laulaja, jonka ohjel-
mistoon kuului yli 500 laulua. Hänen kohtalonsa
oli pitkälle samanlainen kuin Viron kansankin
kohtalo. - Georg Ots, 1920-75, var en mångsi-
dig estnisk sångare, som hade ca 500 sånger i
repertoaren. Han var populär både i Finland
och Estland. Privat kom han att dela Estlands
och det estniska folkets öden.
BN 454 72 39

Ridderstedt, Lars, En levande kyrkogård :
vandringar på den gamla kyrkogården i Upp-
sala. - 1 CD-R (14 tim., 27 min.). - Inläsare:
Tommy Hansson

Uppsala Gamla kyrkogård anses vara en av de
vackraste i landet. Där ligger Dag Hammar-
skjöld, Gustaf Fröding, Erik Gustaf Geijer och
Malla Silfverstolpe begravda. Boken består hu-
vudsakligen av nio vandringar som för besöka-
ren till olika gravplatser. I ca. 350 korta biogra-
fier beskrivs avlidna i den följd man finner deras
gravplatser vid de nio vandringarna. Inläst ur
Hallgren & Fallgren, 2001.
BN 452 04 37

Sjögren, Henrik, Lek och raseri : Ingmar
Bergmans teater 1938-2002. - 1 CD-R (23
tim., 1 min.). - Inläsare: Bert Kolker

H.S., förf. och teaterkritiker, analyserar Ingmar
Bergmans teateruppsättningar från Till främ-
mande hamn, 1938 till Gengångare, 2002.
Framställningen är uppställd under rubriker
som i flera fall anknyter till en författare - Sha-
kespeare, Ibsen, Strindberg m.fl. Presentatio-
ner och recensioner varvas med färska inter-
vjuer där Bergman delar med sig av minnen
och iakttagelser. Gedigen dokumentation i text
och bild. Inläst ur Carlsson, 2002.
BN 452 51 57
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Strindberg, August, Öppna bref till Intima te-
atern från A. Strindberg. - 1 CD-R (2 tim., 21
min.). - Inläsare: Hans Hanner. - Stud

BN 448 86 38

Åhlén, Carl-Gunnar, Jón Leifs : kompositör i
motvind. - 1 CD-R (20 tim., 9 min.). - Inläsare:
Per Godenius

J.L., 1899-1968, bemöttes under sin livstid med
oförståelse, men är numera erkänd som Is-
lands nationalkompositör. Hans djupt personli-
ga tonspråk är inspirerat av den isländska
folkmusiken. Detta är den första biografin över
Leifs. Förf., svensk musikforskare, har bl.a. haft
tillgång till Leifs stora brevsamling och andra
personliga dokument. I boken ingår också en
fullständig verkförteckning m.m. Inläst ur Atlan-
tis, 2002.
BN 453 16 42

Åman, Anders, Om den offentliga vården :
byggnader och verksamheter vid svenska
vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen :
en arkitekturhistorisk undersökning. - 1 CD-R
(28 tim., 51 min.). - Inläsare: Cecilia Nor-
ström. - Stud

I boken görs ett försök att skriva de svenska
vårdinstitutionernas historia. Det är en under-
sökning av verksamheter lika mycket som av
byggnader, en beskrivning av hur livet gestal-
tade sig på sanatorier, fattiggårdar och hospital
fram till 1970-tal. Inläst ur Liber, 1976.
BN 452 67 32

J. Arkeologi
Hopkirk, Peter, Foreign devils on the Silk

Road : the search for the lost cities and trea-
sures of Chinese Central Asia. - 1 CD-R (13
tim., 8 min.). - Inläsare: Stephen Bagley. -
Stud

BN 453 72 18

Kaliff, Anders, Grav och kultplats : eskatolo-
giska föreställningar under yngre bronsålder
och äldre järnålder i Östergötland. - 1 CD-R
(16 tim., 54 min.). - Inläsare: Hans Hanner. -
Stud

Avsikten med denna avhandling är att behandla
delar av föreställningsvärlden, i första hand de

eskatologiska föreställningarna i det skandina-
viska samhället under yngre bronsålder och
äldre järnålder. Utgångspunkten har främst va-
rit arkeologiskt material från gravfält i Öster-
götland. Inläst ur Uppsala univ., 1997.
BN 446 57 56

K. Historia
Berend, Iván T., The European periphery and

industrialization 1780-1914 / Iván T. Berend
and György Ránki. - 1 CD-R (16 tim., 12
min.). - Inläsare: Cindee Bagley. - Stud

BN 454 74 92

Brendon, Piers, Den mörka dalen : panorama
över 1930-talet. - 2 CD-R (62 tim., 57 min.). -
Inläsare: Timothy Gibran

Bred skildring av mellankrigstiden. Förf. återger
de händelser som från den stora depressionen,
genom fascism, nazism och Stalinterror ledde
fram till 2:a världskriget. Var för sig behandlas
USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritanni-
en, Japan, Spanien och Sovjetunionen. Såväl
politiska och ekonomiska skeenden som soci-
ala och kulturella förhållanden skildras livfullt
och spännande. P.B., engelsk historiker. Inläst
ur Norstedt, 2002.
BN 451 46 43

Durschmied, Erik, Vädrets makt : hur natur-
krafterna har förändrat historiens lopp. - 1
CD-R (15 tim., 37 min.). - Inläsare: Tore
Bengtsson

Förf., krigskorrespondent, berättar om tillfällen då
vädret på ett avgörande sätt gripit in och föränd-
rat historiens gång. Det äldsta exemplet är Bi-
belns syndaflod. Japan undkom en mongolisk in-
vasion genom en tyfon 1281. De tyska stridsvag-
narna frös fast utanför Moskva 1941. I ett avslu-
tande kapitel skildras fyra episoder ur svensk mi-
litärhistoria, bl.a slaget vid Lützen och dimmans
betydelse för utgången. Inläst ur Prisma, 2002.
BN 452 50 53

Harrison, Dick, Sveriges historia medeltiden. -
1 CD-R (23 tim., 39 min.). - Inläsare: Hans
Hanner. - Stud

Hur och när blev Sverige ett land? Boken tar av-
stamp i de förhistoriska järnåldersbyarna för att
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berätta hur ett rike växer fram: från vikingasam-
hället till ett politiskt, religiöst sammanhållet kun-
gadöme. Det medeltida vardagslivet får stort ut-
rymme, liksaså den allmänkulturella utvecklingen.
Inläst ur Liber, 2002.
BN 450 93 38

Kladstrup, Don, Slaget om det franska vinet :
nazisterna och kampen om Frankrikes största
skatt / Don & Petie Kladstrup. - 1 CD-R (10
tim., 4 min.). - Inläsare: Mats Holte

När Tyskland invaderade Frankrike 1940 börja-
de man lägga beslag på en av Frankrikes
största tillgångar, vinet. Vinet innebar ekono-
misk vinst för Frankrike och tillhörde en del av
den franska själen. Motstånd fanns, bl.a. gjorde
de stora vinproducerande familjerna allt för att
sabotera vinflödet till Tyskland. Tyskarna till-
satte egna experter, Weinführers, som ibland
tvingades sabotera för forna kompanjoner. In-
läst ur Svenska förl., 2002.
BN 452 45 98

Koivisto, Mauno, Den ryska idén : min syn på
Rysslands historia. - 1 CD-R (8 tim., 33 min.).
- Inläsare: Gunnar Johnson

Den centrala frågan i boken är om Ryssland till-
hör öst eller väst. Mauno Kovisto, f.d. statsmi-
nister och president i Finland, ger en personlig
tolkning av Rysslands historia och koncentrerar
sig på händelser och personer. Han skriver na-
turligtvis om tsarerna, Lenin och Stalin och om
senare tidens sovjetiska ledare. Ledig framställ-
ning, stundom lakonisk, avbruten av under-
hållande anekdoter. Inläst ur Atlantis, 2002.
BN 452 18 78

Lagerkvist, Johan, Kina med Hu Jintao. - 1
CD-R (1 tim., 34 min.). - Inläsare: Tore
Bengtsson

På det kommunistiska partiets kongress i Kina i
november 2002 blev Hu Jintao vald till ledare.
Trots att ekonomin har fortsatt att öka, landet
utsetts att arrangera OS sommaren 2008 och
världsutställningen 2010 finns stora problem.
J.L., doktorand i Lund, skriver om utbredd kor-
ruption och intriger i partitoppen, smärtsamma
nedskärningar inom arbetskraften och kamp
mellan gammalt och nytt. Inläst ur UI, 2003.
BN 453 64 33

Linnér, Sture, Europas ungtid : nedslag i Eu-
ropas kulturhistoria fram till cirka 500 f. Kr. - 1
CD-R (33 tim., 27 min.). - Inläsare: Timothy
Gibran

Man har länge ansett att den europeiska kultu-
rens källor är det gamla Grekland och Bibelns
länder. I denna tankeväckande skildring av hi-
storiens gryning i Medelhavets värld visar S.L.,
prof. i grekiska språket och litteraturen, att de
äldsta "förfäderna" fanns i Främre Orientens
länder långt tidigare. Förf. lyfter även fram tid-
lösheten i vår kultur och det ständiga samban-
det mellan gammalt och nytt. Inläst ur W&W,
2002.
BN 452 49 67

Malm, Andreas, Bulldozers mot ett folk : om
ockupationen av Palestina och det svenska
sveket. - 1 CD-R (10 tim., 23 min.). - Inläsare:
Anna Döbling

Boken har 3 delar: Ett reportageavsnitt handlar
om förf:s besök i Israel, särskilt Jenin, Ramal-
lah och Gaza. Ett 2:a belyser den svenska Pa-
lestinapolitiken, som ses som ett svek mot Pa-
lestinas folk. Ett 3:e handlar om den internatio-
nella solidariteten med Palestina, särskilt om
Solidarity Movement (ISM), en rörelse som för-
söker skydda den palestinska befolkningen och
förhindra Israels ockupation av palestinska
byar. Inläst ur Agora, 2002.
BN 452 89 29

Meyerson, Per-Martin, På jakt efter den judis-
ka anden : en resa i judisk historia : färdleda-
re: Marcus Ehrenpreis, följeslagare: Per-
Martin Meyerson. - 1 CD-R (5 tim., 50 min.). -
Inläsare: Bert Kolker

Personlig essä kring judiskt varande. Förf.,
pensionerad nationalekonom, beskriver sig
själv som den ojudiske juden och låter tankarna
kretsa kring frågor som hur judarna lyckats
överleva som folkgrupp och varför judar förblir
judar. Som färdledare genom den judiska histo-
rien använder han rabbin Marcus Ehrenpreis,
1869-1951, och hans tankar kring dessa frågor.
Inläst ur Fischer & Co, 2002.
BN 453 13 88
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Moberg, Åsa, Efteråt : en bok om medierna
och världen efter 11 september. - 1 CD-R (10
tim., 15 min.). - Inläsare: Britt Örnehed

Den 11 september 2001 ägde terroristattacken
mot WTC i New York rum och samma dag fyll-
de förf. 54 år. I 100 dagar framåt förde hon se-
dan dagbok och ger en personlig och allmän-
giltig skildring av omvärlden och reaktionerna.
Om pressens ansvar i moraliska och etiska frå-
gor, om våldets orsaker och om den orättvisa
egedomsfördelningen i världen. Välformulera-
de, engagerande och tänkvärda reflektioner.
Personregister. Inläst ur Ordupplaget, 2002.
BN 452 19 15

Nilsson, Jan-Olof, Anrop Red Dog : [en ame-
rikansk bombplansbesättnings väg till Sverige
under andra världskriget] / i samarbete med
Bengt-Arne Karlsson. - 1 CD-R (10 tim., 51
sek.). - Inläsare: Christer Bjärehag

Under andra världskrigets slutskede, 1943-
1945, bombades Tyskland intensivt av de allie-
rade i omfattande flygraider. I januari 1945
träffades ett amerikanskt bombplan, en B-24
Liberator, de lyckades nå Sverige och krascha-
de utanför Falkenberg. Förf:na har intervjuat
besättningen och ger en unik historia från deras
utbildningstid i USA, anfallet över Tyskland till
tiden i Sverige efter kraschen. Inläst ur Svens-
ka förl., 2002.
BN 451 79 96

Paavolainen, Olavi, Som gäst i tredje riket : en
rapsodi. - 1 CD-R (8 tim., 11 min.). - Inläsare:
Örjan Blix

Förf. deltog som finländsk representant i ett
tysk-nordiskt diktarutbyte sommaren 1936. Bo-
ken utgör hans samlade intryck av Hitlers
Tyskland, en bild som sägs ha irriterat värdlan-
det men i Finland hållits för alltför okritisk. På
en något tung prosa registreras hur de nazistis-
ka idealen genomsyrat alla samhällslivets om-
råden. O.P., 1903-1964. Inläst ur NoK, 1937.
BN 451 02 79

Rashid, Ahmed, Jihad : framväxten av en mi-
litant islam i Centralasien. - 1 CD-R (11 tim.,
31 min.). - Inläsare: Anna Döbling

En genomgång av utvecklingen av en islamisk
militant fundamentalism i de fem centraleuro-

peiska republikerna Uzbekistan, Turkmenistan,
Tadzjikistan, Kirgistan och Kazakstan. Länder
som efter Sovjetunionens upplösning 1991 fallit
in i en djup ekonomisk och politisk kris. Detta
har bl.a. möjliggjort att islamiska militanta rörel-
ser vuxit sig starka i regionen. Dessa beskrivs
av A.R. ur flera perspektiv. Inläst ur Sv. Afgha-
nistankommittén, 2002.
BN 453 64 29

Roy, Olivier, Det nya Centralasien. - 1 CD-R (3
tim., 50 min.). - Inläsare: Qina Johansson

Först bakgrundsinformation om historia, språk,
kultur och religion i de nu självständiga republi-
kerna Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Ka-
zakstan och Turkmenistan. Sedan beskrivs den
politiska utvecklingen i de enskilda republikerna.
Analysen av sovjetsystemets sönderfall och dess
följder är klarsynt och precis. O.R., framstående
fransk statsvetare som följt utvecklingen i regio-
nen sedan 1970-talet. Inläst ur Alhambra, 2002.
BN 453 46 42

Smirnov, Aleksej, Svensk historia under vatt-
net : vrak i Östersjön berättar / Alexej Smir-
nov. - 1 CD-R (16 tim., 2 min.). - Inläsare:
Tommy Hansson

Svensk historieskrivning ur ett undervattensper-
spektiv. Utgångspunkten är ett antal skeppsvrak
som ligger på Östersjöns botten. Vraken beskrivs
arkeologiskt och fartygens konstruktion och ut-
veckling från vikingatiden och framåt behandlas.
Även sjöfartens betydelse för historieutvecklingen
inom regionen och regionens betydelse för för-
bindelserna mellan öst och väst diskuteras. Inläst
ur W&W, 2002.
BN 451 03 46

Ullman, Magnus, "Från Bomarsund till Svea-
borg och Kronstadt" : om den brittisk-franska
örlogsexpeditionen i Östersjön och Finska vi-
ken 1854-1855. - 1 CD-R (1 tim., 12 min.). -
Inläsare: Bo Green

Den brittisk-franska örlogsexpeditionen i Öster-
sjön och Finska viken 1854-55 satte djupa spår
hos befolkningen på Åland och hos kustbefolk-
ningen i Finland. Den innebar samtidigt en möj-
lighet för Sverige att återfå Åland och Finland,
som förlorats under finska kriget 1808-09. För-
utom skildringen av ett dramatiskt skede i Nor-
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dens historia beskriver M.U., 1946-, livet om-
bord på örlogsskeppen. Inläst ur Abacus, 1995.
BN 453 13 41

L. Biografi med genealogi
Bays, Brandon, Resan : en fantastisk vägvisa-

re som hjälper dig att läka din själ, hela ditt liv
och bli fri. - 1 CD-R (9 tim., 37 min.). - Inläsa-
re: Sandra Enegård Hall

Förf., lärare inom området personlig utveckling,
fick 1992 veta att hon hade en mycket stor tu-
mör. En kort tid senare var tumören borta och
hon förklarades fullt frisk, utan medicinering el-
ler operation. B.B. hade startat en egen läkan-
de process som syftade till att klarlägga grund-
läggande, känslomässiga orsaker till sjukdo-
men. I boken redogör hon för denna resepro-
cess in i sig själv, som hon menar helade och
läkte henne. Inläst ur Richter, 2001.
BN 453 05 48

Brunius, Célie, Lyssna till tystnaden : ur Au-
gust Brunius dagböcker : liv, arbete, äkten-
skap. - 1 CD-R (9 tim., 3 min.). - Inläsare:
Anna Godenius

Engagerade minnen nedtecknade på ålderns
höst. C.B., 1882-1980, mångårig medarbetare i
SvD, berättar på vacker prosa om sin uppväxt
och äktenskapet med August Brunius, 1879-
1926, konst-, litteratur- samt teaterskribent i
SvD och GHT och därtill verksam som dramati-
ker. Varsamt förmedlas bilden av såväl ljus
som mörker i tvåsamheten. Delar ur A.B.:s
dagböcker återges. Inläst ur Bonnier, 1956.
BN 453 62 02

Dahlberg, Jenny, Tjock!. - 1 CD-R (4 tim., 55
min.). - Inläsare: Helena Gripe

J.D., journalist, berättar drastiskt om sin och sin
lika tjocka väninnas liv. Potatisgratäng, lösgo-
dis, bearnaisesås, läsk och glass fyller deras
fantasi och magar. Men de praktiska problemen
är många, badkaret är för trångt, stolarna för
spinkiga och snygga kläder finns inte i stora
storlekar. Rolig och tänkvärd bok om att leva
med fetma, men också en allvarlig berättelse
om att vägra banta och om livet i förorten. Inläst
ur DN, 2003.
BN 453 16 55

Donner, Jörn, Minetten rakkaus : Minette
Munckin ja orientalisti K. F. Enebergin tarina
1800-luvun Suomesta. - 6 ljudkassetter i 1
box (ca 8 tim., 15 min.). - Inläsare: Reijo Pe-
sonen. - 1 6-kass.emballage

Kirjailijan isoäidin kirjeenvaihtoon perustuva ta-
rina kahden eri säätyihin kuuluneen nuoren tä-
yttymättömästä rakkaudesta. Monipuolinen
ajankuvaus kertoo paljon 1800-luvun suomalai-
sesta yhteiskunnasta. - Boken baserar sig på
en långvarig brevväxling mellan för:s farmor
och hennes ungdomskärlek. Tidsbilden är fyllig
och berättar mycket om det finska samhället på
1800-talet.
BN 453 92 28

Fahlström, Katarina, Jag kan bara leva. - 1
CD-R (4 tim., 9 min.). - Inläsare: Helena Gripe

Gripande dagbok från livets slutskede. Katarina
Fahlström, 1974-1998, bördig från Garphyttan
men boende i Örebro, drabbades av en leuke-
mi som trots läkarnas ansträngningar inte kun-
de botas. Dagboksanteckningarna, från oktober
1996 till december 1997, berättar om sjukdo-
mens tärande förlopp men också om vardagsliv
och trösten i en stark Gudstro. Epilog av mo-
dern Anne-Charlotte. Inläst ur Libris, 2000.
BN 453 83 03

Frankenhaeuser, Marianne, Stressparadoxen
: mitt liv och min forskning. - 1 CD-R (8 tim.,
13 min.). - Inläsare: Helena Gripe

M.F., 1925- , skildrar i sin självbiografi sin upp-
växt i en finlandssvensk familj i 1930- och 40-
talets Helsingfors. Hon studerade sedan psy-
kologi och blev en pionjär i sin forskning kring
biologisk psykologi. Hon ger personliga inblick-
ar i det spännande området på gränsen mellan
psykologi, medicin och arbetsvetenskap med
betoning på sitt eget forskande kring stress i
arbetsliv och vardag. Inläst ur Atlantis, 2002.
BN 451 70 94

Gaulle, Charles de, Ge inte upp : krigsminnen
1940-1942. - 1 CD-R (13 tim., 14 min.). - Inlä-
sare: Leif Liljeroth

General Charles de Gaulle,1890-1970, ledande
namn i motståndet mot den tyska ockupationen
i juni 1940. Från London manade han omedel-
bart till kamp mot inkräktarna och mot samar-
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betsmännen i Pétains Vichyregering. Boken
skildrar de första två åren med varma porträtt
av allierade i kampen som Jean Moulin (ledare
för den franska motståndsrörelsen), Winston
Churchill m.fl. Vårdad prosa, många citat. Inläst
ur Bonnier, 1955.
BN 452 02 31

Hammarskjöld, Nina, Ätten Hammarskjöld :
personhistoria och tidsbilder från tre hundra
år : berättade för släkten. - 1 CD-R (49 tim., 2
min.). - Inläsare: Torbjörn Vrang

Ett ambitiöst försök att teckna släkten Ham-
marskjölds historia under åren 1609-1910. Ut-
gångspunkten tas i anfadern Peder Michilsson
Hammarskiöld ca. 1560-1646. Denne var kriga-
re och hade förbindelser med såväl Sigismund
som Karl IX och adlades 1609. Utförligt ges bil-
den av honom och de efterföljande släktleden.
Något ålderdomligt språk. Inläst ur Cederquist,
1915.
BN 453 41 59

Hedin, Sven, En levnadsteckning. - 1 CD-R (4
tim., 19 min.). - Inläsare: Rickard Carlander

Boken utkom som ett slags katalog till en ut-
ställning av teckningar från förf:s många resor.
Av det skälet är den kortfattad och berättar mer
om H:s upptäcktsfärder än om hans person.
Likväl ger den i det lilla formatet en klar upp-
fattning om H. och hans drivkrafter samt ditills-
varande (1920) forskningsarbete. Engagerad
stil, något ålderdomlig. S.H., 1865-1952. Inläst
ur Bonnier, 1920.
BN 453 43 22

Jäätteenmäki, Anneli, Sillanrakentaja. - 5 ljud-
kassetter i 1 box (ca 7 tim., 15 min.). - Inläsa-
re: Arja Finne. - 1 6-kass.emballage

Suomen pääministeri 2003- ,keskustan puolu-
ejohtaja, kertoo poliittisen uransa käännekoh-
dista ja esittää näkemyksiään Suomen tulevai-
suuden tavoitteista samoin kuin EU:sta, Na-
tosta, tuloeroista ja ihmisoikeuksista. - Finlands
statsminister 2003- , centerns partiledare, be-
rättar om sin politiska karriär. Hon gör också
klart hur hon ser på EU, Nato, inkomstskillna-
der och mänskliga rättigheter samt presenterar
det framtida Finlands viktigaste mål.
BN 454 74 73

Karlsson, Petter, Sfinxen från Torsby / Petter
Karlsson och Jennifer Wegerup. - 1 CD-R (14
tim., 40 min.). - Inläsare: Gunnar Johnson

Sven-Göran Eriksson, f. 1948 i värmländska
Torsby, har tagit fotbollsvärlden med storm.
Efter en tidig karriär på plan har han alltmer in-
trätt i rollen som tränare och där nått goda re-
sultat. Banans topp har krönts med uppdraget
för det engelska landslaget. Biografin tecknar
hans porträtt på driven prosa, med många sa-
gesmän och utan alltför stor närgångenhet. In-
läst ur Forum, 2002.
BN 452 22 12

Kawalec, Krystian, Den andra boken. - 1 CD-
R (9 tim., 22 min.). - Angående författarens
härmed sammanhängande verk se: Cell C2. -
Inläsare: Christer Bjärehag

Fristående fortsättning på "Cell C2" i vilken förf.
beskriver sin uppväxt. Fortsättningen är en
osminkad beskrivning av hans liv åren 1974-
2000, år fyllda av kriminalitet och drogberoen-
de. Vi möter honom när han som 20-åring går
ut från sitt första fängelsestraff. Det skulle bli 33
fängelsevistelser till, men till slut gör förf. upp
med sitt tidigare liv och försöker skapa en an-
norlunda framtid. K.K., 1954- . Inläst ur Gra-
vander, 2002.
BN 452 90 69

Klepke, Martin, I väntan på en lever : om en
organdonation. - 1 CD-R (5 tim., 33 min.). -
Inläsare: David Zetterstad

M.K., 1955- , journalist, drabbas i 40-årsåldern
av en leversjukdom. Han blir allt sämre och lä-
karna konstaterar att han bara har ett år kvar
att leva om han inte får en ny lever. Han blir
uppsatt på en väntelista, och skriver under
denna tid om hur han blir allt svagare, om hur
hans familj måste anpassa sig till en ny tillvaro.
Övertygande dokument för alla som tvekat inför
frågan om organdonation. Inläst ur Norstedt,
2003.
BN 453 50 29

Lundgren, Gunilla, Nelson Mandela : herde-
pojken som blev president / Gunilla Lundgren
och Kerstin Gidfors. - 1 CD-R (6 tim., 19
min.). - Inläsare: Örjan Blix
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Levnadsberättelse om N.M. som föddes 1918 i
en lerhydda och blev Sydafrikas president. I
konkreta detaljer, med korta meningar och
enkla ord levandegörs ett fascinerande lev-
nadsöde. N.M. blev advokat, satt 27 år i fängel-
se under apartheidtiden och var 76 år då han
för första gången fick rösta. Passar även för
grundskolans högstadium. Inläst ur LL-förl.,
2000. LL-bok. Långsam, tydlig inläsning.
BN 453 64 17

Mattsson, Janne, Gåtan Thomas Quick. - 1
CD-R (11 tim., 42 min.). - Inläsare: Bo Green

T.Q. är Sveriges mest kände seriemördare. Sitt
första offer dödade han 1964, och fram till idag
har han tagit på sig ett 30-tal mord. J.M., jour-
nalist och filmare, har under flera år samtalat
med Quick, gått igenom polisutredningar och
talat med psykologisk expertis. Resultatet är en
sensationsfri berättelse om Quicks liv, hans
traumatiska och kärlekslösa barndom och vad
som gjorde honom till massmördare. Inläst ur
Leopard, 2002.
BN 452 55 88

Mauriac, Claude, Den okände de Gaulle. - 1
CD-R (10 tim., 51 min.). - Inläsare: Bo Green

Närporträtt i dagboksform av Charles de Gaul-
le, 1890-1970. Pennan förs av Claude Mauriac
- son till Nobelpristagaren François - vid denna
tid generalens privatsekreterare. Dagboken lö-
per från augusti 1944 till december 1947, avgö-
rande år för de Gaulle. Segraren från "La Ré-
sistance" engageras för uppgörelsen med
samarbetsmännen och för hävdandet av Frank-
rikes nya roll. Vårdad prosa. Inläst ur Askild &
Kärnekull, 1971.
BN 451 79 85

Nakamura, Kiharu, En geishas liv : [memoa-
rer]. - 1 CD-R (15 tim., 15 min.). - Inläsare:
Gunnel Nornholm

Kiharu Nakamura blev geisha i tonåren och
snabbt populär som sällskapsdam i Tokyo.
Hennes engelska språkkunskaper gjorde att
hon kom i kontakt med utländska besökare.
Hon gifte sig strax före 2:a världskriget och blev
diplomathustru i Indien. Under kriget kämpade
hon för att försörja sin son, mor och mormor
men längtade hela tiden till USA. Personligt och

engagerande om ett omväxlande liv. Inläst ur
W&W, 2002.
BN 449 22 66

Nilsson, Johan, Koka makaroner : om att bli
pappa. - 1 CD-R (3 tim., 15 min.). - Inläsare:
Ove Ström

Förf. berättar här om sitt och sonen Elons för-
sta år tillsammans, om det hisnande stora i att
plötsligt stå inför något som är viktigare än det
egna livet, om hur alla perspektiv förskjuts och
om att lära sig leva med en ständig blandning
av kärlek och fruktan. Det är en ohämmad kär-
leksförklaring till barnet från frö till ett års ålder
med charmiga och rörande beskrivningar av
pappa-barn relationen. Inläst ur W&W, 2003.
BN 453 35 13

Rosenberg, Mona, Bakom leenden förgiftar
amalgamet. - 1 CD-R (4 tim., 42 min.). - Inlä-
sare: Helena Gripe

M.R., som själv har drabbats av tungmetallför-
giftning orsakad av tandvårdsbehandling, har i
årtionden försökt få sina besvär diagnostisera-
de som kvicksilverförgiftning. I boken har hon
samlat forskningsresultat och erfarenheter från
andra människor. Förf. anser att många sjuk-
domar och symptom är relaterade till amalga-
met. En bok som kan ge tröst åt andra drabba-
de men som bör läsas med en viss skepsis. In-
läst ur Kulturdasset, 2002.
BN 453 06 38

Schefter, Karla, Med mod och hjärta : en sjuk-
sköterska i Afghanistan. - 1 CD-R (13 tim., 58
min.). - Inläsare: Marianne Engström

En bok om ett livsprojekt, utfört under ibland
mycket farliga omständigheter. Den tyska sjuk-
sköterskan Karla Schefter, 1942- , kom 1989 till
Afghanistan för att bygga upp ett mindre sjuk-
hus i Chak, sydöst om Kabul. Kampen för klini-
ken, och ytterst för de människor den betjänar,
har varit hård. Tonen är innerlig och respekt-
fylld inför de krigsdrabbade afghanerna. Inläst
ur Bra böcker, 2002.
BN 453 73 96

Schön, Bosse, En äkta Hamilton : berättelsen
om en familjelögn. - 1 CD-R (11 tim., 21 min.).
- Inläsare: Torbjörn Vrang
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Michaël föddes 1955 av en ensam utfattig mor.
Fadern, greve Ulph Hamilton, vägrar erkänna
faderskapet. Modern inleder därför en juridisk
process som kom att pågå i 43 år. Michaël får
först i vuxen ålder veta sanningen. Vägen till
rättvisa kantas av självmord, lögner och svek.
Märklig historia med ögonblicksbilder från ett
svunnet Sverige med en privilegierad överklass
som kämpar mot ett samhälle i förändring. In-
läst ur DN, 2002.
BN 451 82 83

Seppinen, Jukka, Isänmaan asiat : [Johannes
Virolaisen elämänkerta]. - 17 ljudkassetter i 3
boxar (ca 24 tim., 45 min.). - Inläsare: Juhani
Rajalin. - 3 6-kass.emballage

Systemaattinen tutkimus valtioneuvos J.V:n po-
liittisesta elämästä. Hän toimi ulkoministerinä ja
pääministerinä monien kriisien ja dramattisten
vaiheiden aikana. J.V., 1914-2000. - En under-
sökning om J.V:s politiska gärning. J.V. var
bl.a. Finlands utrikesminister och statsminister
under de många kriserna med grannen Sovjet-
unionen. J.V., 1914-2000.
BN 454 00 56

Wetterberg, Gunnar, Kanslern : Axel Oxensti-
erna i sin tid

BN 450 27 63
D. 2. - Inläsare: Bertil Ödlund. - D. 2: 1 CD-R
(25 tim., 18 min.) : mono

Del 2 i en omfattande biografi över Sveriges
rikskansler 1612-1654, Axel Oxenstierna
(1583-1654). Han var en betydande statsman
och strateg, verksam på många områden under
en dramatisk tid. Han organiserade den svens-
ka förvaltningen och var en internationellt
skicklig diplomat. Förf. ger en bred skildring av
A.O:s bakgrund och livsverk samt av hans om-
värld och det dåtida Sverige. G.W., 1953- ,
SACO-chef, historiker. Inläst ur Atlantis, 2002.

M. Etnografi, socialantro-
pologi och etnologi

Etnisk komplexitet : nordliga länder - kulturve-
tenskapliga perspektiv : en antologi / redige-
rad av Magnus Berg ... - 1 CD-R (17 tim., 35
min.). - Inläsare: Annika Denke. - Stud

BN 453 43 30

Korn, Dan, Mot strömmen : om att leva utan
elektriskt ljus i vår tid. - 1 CD-R (3 tim., 5
min.). - Inläsare: Rickard Carlander

Förf. skildrar ömsint ett 15-tal människors lev-
nadsöden, människor som alla mer eller mindre
frivilligt lever utan elström. Han har mött dem i
deras enkla och oftast fallfärdiga stugor i Väs-
tergötland och Bohuslän, i fattigdom och misär.
De flesta är nöjda med sin lott, vedspisen och
fotogenlampan duger bra. De lever enkelt, som
man gjorde förr. Lyhörd skildring av levnadsvill-
kor och miljöer som snart är borta. Inläst ur
Warne, 2002.
BN 453 58 07

Ljusgården : meddelanden från Etnologiska in-
stitutionen, Göteborgs universitet

BN 453 49 05
Nr 19(2002) : Tema stereotyper. - Inläsare:
Gunilla Nöjd. - Nr 19(2002): 1 CD-R (9 tim.,
51 min.) : mono. - Stud

Här ges en rik och varierad bild av vad stereoty-
per kan innebära i olika mänskliga sammanhang.
Politikernas föreställningar om kvinnliga chefer,
gestalter i skräckfiktionen från agrarsamhället till
dagens medieutbud samt hur en aktuell utred-
ning från Skolverket kodar olika grupper av män-
niskor är exempel på ämnen som tas upp.

Sered, Susan Starr, Women as ritual experts :
the religious lives of elderly Jewish women in
Jerusalem. - 1 CD-R (8 tim., 16 min.). - Inlä-
sare: Johan Iversen. - Stud

BN 450 72 83

Swenson, Bo, I skördeanden : [folklivsskild-
ringar]. - 1 CD-R (8 tim., 4 min.). - Inläsare:
Tore Bengtsson

Folklivsskildringar som detaljerat beskriver det
slitsamma arbetet med slåtter, stråskörd, pota-
tisupptagning, taktäckning och tröskning förr i
tiden i nordöstra Skåne. Det är en blandning av
förf:s egna upplevelser och av uppteckningar
han gjort. Ger en fin bild av livet på landet och
för den lantbruksteknologiskt intresserade finns
mycket fakta att hämta. Inläst ur Ultima Thule,
2002.
BN 452 75 08
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N. Geografi
Boye-Freudenthal, Birgitta, På världsomseg-

ling med Ariel IV : ett familjeäventyr / Birgitta
Boye-Freudenthal & Eric Boye. - 1 CD-R (14
tim., 46 min.). - Inläsare: Per Godenius

En trebarnsfamilj från Helsingborg beslutar sig
för att segla jorden runt. Innan de reser har de
grundligt diskuterat förutsättningarna, t.ex. vad
det kommer att innebära för barnen att vara
ifrån kamrater och skola i tre år. De får se en
stor del av världen och uppleva mycket i både
inre och yttre bemärkelse. Tekniska data om
båten samt tips om lämplig litteratur komplette-
rar reseskildringen. Inläst ur Forum, 2002.
BN 451 45 93

Ramklint, Ulla Britta, Städer vid vatten : Istan-
bul, Lissabon, Palermo, Trieste, Barcelona,
Marseille, Tanger, Alexandria, Venedig. - 1
CD-R (6 tim., 31 min.). - Inläsare: Anna Go-
denius

Nio berättelser om nio gamla metropoler vid
vatten: Istanbul, Lissabon, Palermo, Trieste,
Barcelona, Marseille, Tanger, Alexandria och
Venedig. Förf. blandar dåtid med nutid, historia
med personlig närvaro. Hon rör sig hemvant
och skarpsynt i dessa av många legender om-
susade, av många krig hemsökta och av sek-
lers besökare uppskattade miljöer. Resan går
över geografiska områden, men framför allt ge-
nom kulturer. Inläst ur Carlsson, 2002.
BN 452 75 53

Shachar, Nathan, Israel in på livet : tips för en
annorlunda resa. - 1 CD-R (6 tim., 18 min.). -
Inläsare: Rickard Carlander

Fakta om och personliga synpunkter på Israel.
Om vardagsliv och sevärdheter, om viktiga
samhällsfrågor och roande bagateller. Om na-
tur, klimat och djurliv. Förf. jämför även Sverige
och Israel. Till sist en kort genomgång av ju-
darnas 3000-åriga historia. Inläst ur Bromberg,
1981.
BN 451 83 89

Stockholm - vår gröna stad : en vandring i par-
ker och trädgårdar / [redaktörer: Kerstin Callert-
Holmgren och Margaretha Höglund]. - 1 CD-R
(5 tim., 5 min.). - Inläsare: Anna Godenius

Guide till ett 50-tal parker och gröna oaser i
Stockholm, skriven av 17 trädgårdsjournalister.
Parker i innerstaden och i förorterna, kyrkogår-
dar, malmgårdar, koloniverksamhet m.m. be-
skrivs. Platsernas historia skildras initierat, liksom
planering, anläggning och skötsel. Bl. a om
Humlegården, Skansen, Björns trädgård, Bergi-
anska trädgården, Fåfängan. För såväl turister
som stockholmare. Inläst ur Hushållningssällska-
pens multimedia, 1998.
BN 453 64 14

O. Samhälls- och rätts-
vetenskap

Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt / [utgiven av] Ju-
ridiska föreningen i Lund. - Stud

BN 434 43 73
1. - Inläsare: Ylva Evers. - D. 1: 1 CD-R (18
tim., 45 min.) : mono. - Stud

Avtalsrätt I ger jämte Avtalsrätt II en framställ-
ning över hela den svenska allmänna avtals-
rätten (även avsnitt om utländsk rätt ingår). D. 1
behandlar regler om slutande av avtal, om full-
makt och om avtals ogiltighet. Avsedd främst
för utbildning i allmän avtalsrätt inom juristut-
bildningen.

Anér, Sven, Palmegåtan - mot en lösning!. - 1
CD-R (10 tim., 29 min.). - Inläsare: Bertil Öd-
lund

Vad hände egentligen fredagen den 28 februari
1986, kvällen då Olof Palme blev mördad? Här
läggs delvis nya fakta fram: länspolismästare
Holmér befann sig i Stockholm, hans senare
livvakter uppges ha varit synliga i närheten av
Sveavägen, ett genomarbetat vittnesmål (läm-
nat redan 1986) om Walkie-talkie-försedda män
etc. Uppgifterna implicerar stark kritik av mord-
utredningen. Engagerad stil. S.A., 1921- . Inläst
ur Bokförlaget Kärret, 2002.
BN 453 46 28

Bergström, Svante, Kredit och säkerhet : läro-
bok i krediträtt / Svante Bergström, Gertrud
Lennander. - 1 CD-R (6 tim., 51 min.). - Inlä-
sare: Marie Landh. - Stud

Lärobok i krediträtt för juristutbildningen. Här
ges en översikt av den svenska kreditmarkna-
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den. Boken behandlar olika frågor rörande bor-
gen, samt kreditgivarens och kredittagarens in-
bördes rättigheter och skyldigheter med avse-
ende på pantsäkerhet i lös egendom. Vidare
om kreditavtalet, d.v.s. avtal om lån av pengar
eller betalningsanstånd. Även om 1992 års
konsumentkreditlag. Inläst ur 8. uppl. Iustus,
2001.
BN 453 51 59

Bevis    / J. Björkman ...
BN 452 96 41

2 : Prövning av flyktingärenden. - Inläsare:
Lena Thyberg. - D. 2: 1 CD-R (24 tim., 28
min.) : mono. - Stud

Prövningen av flyktingärenden är en av de
mest grannlaga uppgifter som förekommer
inom juridiken - resultatet kan betyda liv eller
död för den asylsäkande. Denna antologi utgör
ett försök att möta behovet av teoretisk kun-
skap och metodologisk vägledning på området.
Inläst ur Norstedts juridik, 1998.

Beyond disability : towards an enabling society
/ edited by Gerald Hales. - 1 CD-R (14 tim.,
11 min.). - Inläsare: Britt-Inger Rönnberg. -
Stud

BN 452 82 16

Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder. - 1 CD-
R (11 tim., 3 min.). - Inläsare: Elisabet An-
dersson. - Stud

Kommunernas verksamhet styrs av en rad olika
lagar. I boken beskrivs den rättsliga regleringen
av den här verksamheten. Förf. behandlar kom-
munernas organisation, verksamhetsformer, be-
fogenheter och åligganden ur juridisk synvinkel.
Framställningen illustreras med rättsfall. Boken är
avsedd att användas som lärobok vid studiet av
ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen.
BN 453 56 31

Cox, Tom, Research on work-related stress :
[report] / written by Tom Cox, Amanda Grif-
fiths, Eusebio Rial-González]. - 1 CD-R (8
tim., 21 min.). - Inläsare: Eric Linderholm. -
Stud

BN 452 63 03

Eagleton, Terry, En essä om kultur. - 1 CD-R
(6 tim., 49 min.). - Inläsare: Teresa Romano. -
Stud

En studie om kulturbegreppet - både dess hi-
storiska rötter och hur det ska definieras i da-
gens post-postmodernistiska värld. Speciellt
refereras här till Raymond Williams och T.S.
Eliot. Förf. är professor i engelsk litteratur vid
Oxforduniversitetet. Inläst ur Daidalos, 2001.
BN 452 59 29

Fürst, Gunilla, Sweden - the equal way. - 1
CD-R (4 tim., 22 min.). - Inläsare: Jack Amo-
roso. - Stud

BN 449 09 83

En fördjupad studie om värdegrunden : om
möten, relationer och samtal som förutsätt-
ningar för arbetet med de grundläggande vär-
dena. - 1 CD-R (4 tim., 34 min.). - Inläsare:
Hans Hanner. - Stud

Rapporten handlar om möten, relationer och
samtal som förutsättningar för arbetet med de
grundläggande värdena. I studien har fokus
lagts på hur förskolan, skolan och fritidshem-
men lyckas skapa utrymme för samtal, möten
och goda sociala relationer, som förutsättningar
för arbetet med just de grundläggande värdena.
BN 450 89 12

Galtung, Johan, Searching for peace : the
road to transcend / Johan Galtung and Carl
Gustav Jacobsen ; with contributions by
Frithjof Brand-Jacobsen and Finn Tschudi. - 1
CD-R (16 tim., 6 min.). - Inläsare: Linda Dy-
refelt. - Stud

BN 444 19 41

Genus i praktiken : på hans eller hennes vill-
kor? / Annika Baude ...(redaktionsgruppen). -
1 CD-R (10 tim., 27 min.). - Inläsare: Lisbeth
Lindberg. - Stud

När jämställdhetspolitiken skall omsättas i
praktisk handling krockar den obönhörligen
med strukturer skapade av och för män. I bo-
ken ger en lång rad namnkunniga förkämpar för
ett jämställt Sverige sin syn på hur det är att
arbeta för ett samhälle där kvinnor och män
äger samma rättigheter och ges lika möjlighe-
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ter. Inläst ur Jämställdhetsarbetarnas fören.,
1998.
BN 453 72 08

Hemström, Carl, Bolag - föreningar - stiftelser :
en introduktion. - 1 CD-R (7 tim., 45 min.). -
Inläsare: Jan Setréus. - Stud

Introduktionsbok i bolagens, föreningarnas och
stiftelsernas juridik. Efter ett avsnitt där vissa
allmänna frågor om rättssystemet berörs, be-
handlas: enkla bolag, aktiebolag, ekonomiska
föreningar, kommanditbolag, handelsbolag,
ideella föreningar och stiftelser. Vänder sig till
läsare som saknar baskunskaper i juridik.
BN 453 51 64

Hirdman, Yvonne, Genus : om det stabilas
föränderliga former. - 1 CD-R (12 tim., 36
min.). - Inläsare: Johannes Sjöberg. - Stud

Ordet genus, som är ett ord för kön, börjar ingå
i vårt språk. Men vad betyder det? I denna bok
har förf. samlat över femton års tänkande kring
sitt sätt att se på begreppet och på den femi-
nistiska teori det är förknippat med. Inläst ur Li-
ber, 2001.
BN 453 10 65

Håstad, Torgny, Den nya köprätten. - 1 CD-R
(17 tim., 55 min.). - Inläsare: Elisabet Anders-
son. - Stud

I boken behandlas köp av lös egendom enligt
1990 års köplag och konsumentköplag samt
enligt NL 92 och andra standardavtal. Vidare
behandlas avbetalningsköp, konsumentkredi-
ter, leasing, kommission och handelsagentur.
Framställningen är aktualiserad vad gäller lag-
texter t.o.m. december 2002.
BN 453 02 02

Johansson, Bo, Under bar himmel : en resa till
det okända Stockholm. - 1 CD-R (6 tim., 10
min.). - Inläsare: David Zetterstad

En skildring av livet bland utslagna och hemlö-
sa i Stockholm. B.J., journalist och författare,
har under långa perioder från år 2000 deltagit i
deras liv. Han berättar om misär och missbruk,
en ständig jakt efter sovplatser, våld och utsatt-
het, samhällets svek. Glimtar av hopp skymtar
fram, inte minst genom engagerade frivilliga or-
ganisationer. Människorna och deras livshisto-

rier lyfts fram ur ett gräsrotsperspektiv. Inläst ur
Gondolin, 2002.
BN 453 16 58

Könssegregering i arbetslivet / Lena Gonäs ...
(red.). - 1 CD-R (10 tim., 49 min.). - Inläsare:
Helena Hellström. - Stud

Kvinnor och män förvärvsarbetar i nästan lika
hög grad i Sverige, men de har fortfarande
mycket olika arbetsuppgifter. I ett historiskt per-
spektiv har dock arbetsuppgifter kunnat "byta
kön" så att en typiskt manlig arbetsuppgift någ-
ra decennier senare blivit kvinnlig. Här analyse-
ras könssegregeringen i arbetslivet ur arbets-
marknadens, arbetsplatsens och individens
perspektiv. Inläst ur Arbetslivsinst., 2001.
BN 453 51 24

Ljunggren, Stig-Björn, Ideologier. - 1 CD-R (9
tim., 49 min.). - Inläsare: Bo Green

I den nya reviderade upplagan presenteras de
gamla ideologierna liberalism, konservatism
och socialism, men också nya idéströmningar
som feminism, ekologism och populism. Ideo-
logianalyserna har förts fram till våra dagar.
Lämpar sig som introduktionsbok på gymnasiet
och i studiecirklar, men även på folkhögskolor
och i annan vuxenutbildning. Inläst ur Hjal-
marsson & Högberg, 2002.
BN 453 50 43

Mate, Mavis E., Women in medieval English
society. - 1 CD-R (6 tim., 32 min.). - Inläsare:
Jack Amoroso. - Stud

BN 444 05 24

Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en intro-
duktion. - 1 CD-R (11 tim., 23 min.). - Inläsa-
re: Jan Setréus. - Stud

En introduktionsbok som översiktligt beskriver
instituten utsökning (främst utmätning), kon-
kurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering.
Dessa fyra institut innefattar alla en formalise-
rad hantering av en persons skulder. Innehåller
också vissa jämförelser med förhållandena i
andra länder. Inläst ur 2. uppl. Norstedts juridik,
2000.
BN 453 51 42
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Minuchin, Patricia, Working with families of
the poor / Patricia Minuchin, Jorge Colapinto,
Salvador Minuchin. - 1 CD-R (11 tim., 50
min.). - Inläsare: Jack Amoroso. - Stud

BN 444 43 30

Moore, Michael, Korkade vita män -och andra
billiga svepskäl för tillståndet i nationen. - 1
CD-R (10 tim., 54 min.). - Inläsare: Ove Ström

M.M., 1954- , är författaren, filmaren och fos-
terlandsälskaren som med vänlig naivitet och
iskallt raseri skrämmer slag på det amerikanska
etablissemanget. Hans vapen är humor, ironi
och uppmaning till direkt handling. Boken är
lika mycket stå-upp-komik som politisk pamflett.
Ett angrepp på allt unket i Förenta staterna:
korrumperade politiker, ekonomisk brottslighet,
krigshets, miljöförstöring, rasism, dödsstraff
m.m. Inläst ur Ordfront, 2003.
BN 453 83 05

Möller, Tommy, Politikens meningslöshet : om
misstro, cynism och utanförskap. - 1 CD-R
(11 tim., 33 min.). - Inläsare: Lisbeth Lind-
berg. - Stud

Förtroendet för politiker och politiska institutio-
ner sjunker. I den allmänna debatten talas om
politikerförakt och politikermissnöje. Här analy-
seras misstrons karaktär. Förf. menar att det
finns olika typer av misstro med sinsemellan
stora skillnader. Allifrån ointresse för politik till
politikerförakt som i förlängningen hotar demo-
kratin. Inläst ur Liber, 2000.
BN 454 34 99

Norström, Carl, Nya sociallagarna : med
kommentarer, lagar och författningar som de
lyder den 1 januari 2003 / Carl Norström, An-
ders Thunved. - 1 CD-R (39 tim., 7 min.). - In-
läsare: Kristina Bäckman. - Stud

Här redovisas de fyra lagar som socialtjänsten
vilar på: socialtjänstlagen, lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga, lagen om vård
av missbrukare i vissa fall samt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Vidare
återges följdförfattningar samt delar av central
lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, ex-
empelvis föräldrabalken och sekretesslagen.
BN 453 38 76

Nycander, Svante, Makten över arbetsmark-
naden : ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. -
1 CD-R (28 tim., 16 min.). - Inläsare: Tommy
Hansson

Analys av förhållandet mellan fackföreningsrö-
relsen, arbetsgivarna och staten under 1900-
talet. Förf. menar att skälet till att fackförenings-
rörelsen kunde växa sig unikt stark i Sverige
inte ligger i dess framgångsrika kamp, utan i att
det borgerliga samhället stödde den. Vidare att
de statliga ingripandena i form av lagstiftning,
främst under 1970-talet, ledde till upplösning av
det tidigare konstruktiva samarbetet. Inläst ur
SNS, 2002.
BN 452 90 73

Olsson, Pelle, Stenad : ett reportage om can-
nabis. - 1 CD-R (6 tim., 30 min.). - Inläsare:
David Zetterstad

Synen på cannabis i Europa blir alltmer tillåtan-
de. Förf. vill med denna bok diskutera om vilket
slags samhälle vi vill ha. Om friheten att få göra
vad man vill är viktigare än solidariteten med
dem som får betala priset för den friheten. Han
besöker olika miljöer och länder i EU-Europa
bl.a. coffee-shops i Holland och träffar såväl
försäljare, forskare som missbrukare av canna-
bis. Viktig bok framför allt för ungdomar. Inläst
ur Fri förl., 2002.
BN 453 50 28

Persson, Annina H., Företagsrekonstruktion i
teori och praktik / Annina H. Persson, Marie
Tuula. - 1 CD-R (11 tim., 16 min.). - Stud

Denna bok belyser lagen om företagsrekon-
struktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett
praktiskt perspektiv. Bokens syfte är att utvär-
dera lagen samt dels belysa gällande rätt, dels
ge en genomgång av reglerna ur ett praktiskt
tillämpbart perspektiv. Inläst ur Norstedts juri-
dik, 2001.
BN 453 30 49

Pincus, Ingrid, Manligt motstånd och ambiva-
lens till jämställdhetsreformer. - 1 CD-R (4
tim., 7 min.). - Inläsare: Marie Landh. - Stud

Ledningsgrupper i organisationer har ett särskilt
ansvar i fråga om att följa lagar och genomföra
reformer som beslutas i regering och riksdag. I
denna skrift presenteras två rapporter där de
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manliga ledarnas roll i jämställdhetsarbetet står
i fokus. Rapporterna ingår i ett regeringsinitierat
jämställdhetsprojekt som genomfördes i tre
svenska kommuner. Inläst ur Kvinnovetenskap-
ligt forum, Örebro univ., 2002.
BN 453 72 14

Putnam, Robert, Den ensamme bowlaren :
den amerikanska medborgarandans upplös-
ning och förnyelse. - 2 CD-R (50 tim., 25
min.). - Inläsare: Magnus Johansson. - Stud

Harvardprofessorn och statsvetaren R.P. för-
djupar i denna bok sitt resonemang kring det
sociala kapitalet, applicerat på amerikanska
förhållanden. Han menar att det sociala kapi-
talet eroderat på grund av stress, tidsbrist, för-
ortsboende, pendling och tv-tittande. Amerika-
nen blir mer konsument än medborgare och de
sociala banden tenderar att långsamt lösas
upp. Inläst ur SNS, 2001.
BN 452 43 12

Ramberg, Christina, Avtalsrätten : en intro-
duktion / Christina Ramberg, Jan Ramberg. -
1 CD-R (5 tim., 29 min.). - Inläsare: Ylva
Evers. - Stud

En koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som
i första hand vänder sig till studerande i han-
delsrätt på universitet och högskolor. Förf:na
redogör för avtalsrättsliga huvudproblem med
betoning på standardavtalsrätt samt affärsjuri-
dik.
BN 454 57 75

Schermers, Henry G., International institutio-
nal law : unity within diversity. - 6 CD-R i 3
vol. (95 tim., 5 min.). - Inläsare: Karin Be-
necke. - Stud

BN 451 76 38

Scott, W. Richard, Organizations : rational,
natural, and open systems. - 1 CD-R (33 tim.,
51 min.). - Inläsare: Paul Leopold. - Stud

BN 454 74 35

Sernhede, Ove, Alienation is my nation :
hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya
Sverige. - 1 CD-R (10 tim., 2 min.). - Inläsare:
Anna Westberg. - Stud

BN 453 46 56

Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt. - 1
CD-R (13 tim., 49 min.). - Inläsare: Anna
Westberg. - Stud

Lärobok vid juristutbildningen, men även an-
vändbar som grundläggande handbok i allmän
förvaltningsrätt för den praktiskt verksamme ju-
risten. Ur innehållet: Den statliga förvaltnings-
organisationen, Förvaltningsbeslutens innehåll
och rättsverkningar, Besvärsförfarandet, De
allmänna domstolarnas kontroll över förvalt-
ningen, Stats- och kommuns skadeståndsan-
svar, m.m.
BN 453 51 38

Strömberg, Håkan, Handlingsoffentlighet och
sekretess. - 1 CD-R (3 tim., 37 min.). - Inläsa-
re: Elisabet Andersson. - Stud

Framställningen behandlar dels de grund-
läggande bestämmelserna om allmänna hand-
lingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens
andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i
sekretesslagen.
BN 453 38 87

Tahdon, tahdon : yhdeksän tositarinaa aviolii-
ton tyynistä ja myrskyistä. - 6 ljudkassetter i 1
box (ca 7 tim., 30 min.). - Inläsare: Helena
Leivo. - 1 6-kass.emballage

9 tarinaa suomalaisen avioliiton tyynistä ja myrs-
kyistä. Pikäaikaiset avioparit kertovat elämästä-
än, johon mahtuu onnea ja autuutta, mutta myös
kompastuskiviä ja surua. Avioliitto on suuri seik-
kailu ja selviytymistarina. - 9 äkta par, som varit
gifta länge, berättar om sina äktenskap. Det ena
äktenskapet är inte det andra likt. Alla har upplevt
glädje och lycka, men också besvikelser och
sorg. Äktenskapet kan liknas med ett stort även-
tyr.
BN 454 74 93

Wijkström, Filip, Den ideella sektorn : organi-
sationerna i det civila samhället / Filip Wijk-
ström, Tommy Lundström. - 1 CD-R (16 tim.,
55 min.). - Inläsare: Elisabet Lindberg

Boken skriven för samhällsvetare och politiker
synliggör och diskuterar de idémässiga driv-
krafterna inom den ickeofficiella samhällssek-
torn, bestående av bl.a. ej lönerelaterad verk-
samhet och donationsstiftelser. Gränsdrag-
ningen är dock flytande och en organisation
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kan röra sig från en sektor till en annan. Med
olika mått visas att den ickeorganisatoriska
verksamheten är mer omfattande än vad man
tror. Inläst ur Sober, 2002.
BN 452 93 02

Välfärdsstat i brytningstid : historisk-samhälls-
vetenskapliga studier om genus och klass,
ojämlikhet och fattigdom / under redaktion av
Anders Berge ... - 1 CD-R (23 tim., 41 min.). - In-
läsare: Elisabet Lindberg. - Stud

Det övergripande syftet med forskningspro-
grammet Välfärdsstat i brytningstid är att i
samarbete mellan historiker och samhällsfors-
kare studera välfärdsstatens omdaning i ett
långsiktigt och jämförande perspektiv. En viktig
del av bakgrunden är att förutsättningarna för
den svenska välfärdsstatens utveckling och
fortbestånd helt har förändrats under 1900-
talets senaste decennium. Inläst ur Högsk. i
Örebro, 1999.
BN 453 76 86

Örn, Torsten, Varför diplomati? : ett kulturhi-
storiskt perspektiv. - 1 CD-R (9 tim., 22 min.).
- Inläsare: Finn Afzelius

I boken beskriver T.Ö., själv erfaren diplomat,
diplomatins kulturhistoria och hur diplomatin
vuxit fram som ett instrument för internationellt
samarbete. Tonvikten ligger på hur den ut-
vecklats sedan mitten av 1900-talet, men också
på hur vardagslivet för en diplomat förändrats.
Framställningen kryddas av förf:s egna upple-
velser i olika väderstreck. Inläst ur W&W, 2002.
BN 452 91 16

P. Teknik, industri och
kommunikationer

Andersson, Johnny, Akustik & buller : [en
praktisk handbok]. - 1 CD-R (21 tim., 7 min.).
- Inläsare: Inga Pyk. - Stud

Buller räknas som ett av vår tids största miljö-
problem. För att störande buller skall kunna
undvikas fordras att man förstår hur ljud beter
sig och hur man i förväg kan bedöma och be-
räkna ljudalstring, spridning och dämpning.
Denna bok avser att ge kunskap om hur buller
kan stoppas genom olika åtgärder. Inläst ur 4.

uppl. Svensk byggtjänst, 1998.
BN 453 08 31

Aronsson, Åke, SPSS : en introduktion till
basmodulen : [version 9 för Windows
95/98/NT]. - 1 CD-R (22 tim., 2 min.). - Inläsa-
re: Hans Hanner. - Stud

SPSS version 9 för Windows 95/98/NT är ett
omfattande program, uppbyggt i moduler. I den
här läroboken ges en introduktion till basmo-
dulen. Boken beskriver datainmatning och da-
tabearbetning samt visar hur man tar fram
enkla frekvenser, korstabeller, sambandsmått
m.m.
BN 444 81 68

Clements, Alan, The principles of computer
hardware. - 3 CD-R i 2 vol. (77 tim., 50 min.).
- Inläsare: Thomas Mulvard. - Stud

BN 453 36 53

Eckerstein, Johan, Generation.com : en histo-
ria om den nya ekonomins entreprenörer och
livet i IT-bubblan / Johan Eckerstein, Alexan-
der Helm, Peter Kemlin. - 1 CD-R (7 tim., 48
min.). - Inläsare: Anna Westberg. - Stud

Beskrivning av ett Internetföretags start, kapi-
talanskaffning, nedgång och fall. Genom att
följa utvecklingen av ett Internetföretag, sett
genom ett par unga entreprenörers ögon, ges
här en bild av hur det egentligen gick till när ny-
startade företag kunde bli värderade till skyhö-
ga belopp och äga en hel industri inom loppet
av sex månader. Inläst ur Studentlitt., 2002.
BN 453 72 16

Gustafsson, Håkan, Mätteknik ombord. - 1
CD-R (4 tim., 46 min.Hmono). - Inläsare:
Thomas Mulvard. - Stud

BN 454 92 50

Lind, Bertil, System och systemering / Lind &
Lönn. - 1 CD-R (8 tim., 27 min.). - Inläsare:
Linda Dyrefelt. - Stud

Bokens syfte är att på ett pedagogiskt, genom-
arbetat och lättförståeligt sätt ge en grund för
att arbeta metodiskt med att skapa system som
har en speciell betoning på informationshan-
tering. I boken presenteras alla arbetssteg från
att analysera verksamheten som den ser ut
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idag fram till ett färdigt konstruerat och evalue-
rat nytt system för verksamheten.
BN 445 88 37

MacRae, Kyle, Datorhandboken : en handled-
ning steg för steg hur man uppgraderar och
reparerar en pc. - 1 CD-R (7 tim., 41 min.). -
Inläsare: Örjan Blix

Om att uppgradera, underhålla och reparera en
persondator. Ur innehållet: Lär känna din pc,
Förbättra prestanda, Lägg till nya enheter,
Uppgradera med instickskort och ny kringut-
rustning, Arbeta med verktygsprogram, Lär dig
grundläggande felsökning, m.m. Jargongbefri-
ad handbok som passar för det mindre företa-
get och den vanlige datoranvändaren. Inläst ur
Libris media data, 2001.
BN 452 92 86

Mattson, Staffan, Fakta om material. - 1 CD-R
(8 tim., 42 min.). - Inläsare: Pia Nilsson. -
Stud

Boken ger en grundläggande beskrivning av de
vanligaste konstruktionsmaterialen, t.ex. stål,
koppar, aluminium, plaster, keramer och kompo-
siter. Deras egenskaper, sammansättning, an-
vändningsområden och framställning presente-
ras. Den tar även upp materialstandard inkl. den
nya europastandarden, materialprovning och yt-
behandling. Inläst ur Liber utbildn., 1995.
BN 453 96 48

Shinder, Debra Littlejohn, Computer networ-
king essentials. - 1 CD-R (42 tim., 40 min.). -
Inläsare: Maria Holmgren. - Stud

BN 451 94 81

Weiss, Mark Allen, Data structures and algo-
rithm analysis in Ada. - 1 CD-R (47 tim., 24
min.). - Inläsare: Johan Samuelsson. - Stud

BN 451 94 77

Q. Ekonomi och närings-
väsen

Bengtsson, Bengt, Bokföringens grunder - lo-
gik och teknik. - 1 CD-R (5 tim., 18 min.). - In-
läsare: Lars Thiel. - Stud

Syftet med boken är att förklara den dubbla

bokföringens logik och uppbyggnad. Kontering,
bokföring och hur ett bokslut går till ingår samt
varför systemet är uppbyggt som det är. Inne-
håller ett stort antal övningar med fullständiga
lösningar. Boken är lämplig för bl.a. eftergym-
nasial utbildning. Inläst ur Liber ekonomi, 2000.
BN 453 27 17

Blanchard, Oliver, Macroeconomics. - 2 CD-R
(68 tim., 13 min.). - Inläsare: Charles Carr. -
Stud

BN 452 47 58

Carlsson, Magnus, Generationsskiften och
blandade fång : om gåvotransaktioner som in-
nehåller villkor om vederlag / Magnus Carlsson,
Christer Silfverberg, Olle Stenman. - 1 CD-R
(12 tim., 20 min.). - Inläsare: Ylva Evers. - Stud

Boken beskriver utförligt det skatterättsliga regel-
verket med tillhörande praxis. Innehåller även
förslag till hur gåvobrev och revers kan utformas.
Särskilt utförligt beskrivs de nya reglerna om ut-
tagsbeskattning och de undantag därifrån som
finns i underprislagen. Inläst ur 3. uppl. Norstedts
juridik, 1999.
BN 453 30 52

Drury, Colin, Management & cost accounting.
- 3 CD-R i 2 vol. (109 tim., 55 min.). - Inläsa-
re: Leif Levon. - Stud

BN 451 76 54

Dunn, John, Auditing : theory and practice. - 1
CD-R (16 tim., 34 min.). - Inläsare: Eric Lin-
derholm. - Stud

BN 453 46 12

Economics / Karl E. Case ... -  -  -  - 3 CD-R i 2
vol. (85 tim., 7 min.). - Inläsare: Jens Jacob-
son. - Stud

BN 452 14 64

FARs revisionsbok / Föreningen Auktoriserade
revisorer - FAR. - Stud

BN 453 12 81
Uppl. 5(2002). - Inläsare: Lena Thyberg. -
Uppl. 5: 2 CD-R (45 tim., 44 min.) : mono. -
Stud

Boken består av fyra delar: en del som beskri-
ver revision och revisorer, en som är ett hjälp-
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medel vid företagsanalys, en som ger underlag
för arbetsprogram med beskrivningar av vad
man bör tänka på vid granskningen av olika
poster och områden samt slutligen en del med
regelsystemet. Bokens framställning utgår från
att företaget är ett aktiebolag. Inläst ur 5. uppl.
Fören. Auktoriserade revisorer, 2002.

Frisk, Anneli, Lustfylld mat : på äldreboende
och i eget boende / Anneli Frisk och Mirja
Ruthger. - 1 CD-R (1 tim., 46 min.). - Inläsare:
Carin Ödquist

Problem med undernäring hos äldre personer
är vanligt. Sjukdomar och ålder minskar mat-
lusten. I boken finns praktiska råd och tips för
att hjälpa anhöriga och personal inom äldreom-
sorgen. I speciella kapitel behandlas diabetes,
förstoppning, tugg- och sväljsvårigheter m.m.
Förf:na ger även förslag på lättlagade måltider
och hemlagade näringsdrycker. Inläst ur Kom-
mentus, 2002.
BN 452 45 00

Hansson, Sigurd, Företags- och räkenskaps-
analys / Sigurd Hansson, Per Arvidson, Hans
Lindquist. - 1 CD-R (13 tim., 22 min.). - Inlä-
sare: Helena Hellström. - Stud

Författarna är verksamma som lärare och forska-
re vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Lä-
roboken är avsedd att användas på grund-
läggande högskoleutbildningar inom redovis-
nings- och finansieringsområdet och av dem som
arbetar med företagsanalyser i näringslivet.
BN 454 03 85

Jobber, David, Principles and practice of mar-
keting. - 2 CD-R (92 tim., 13 min.). - Inläsare:
Ragnhild Nygaard. - Stud

BN 451 32 76

Jönsson, Greger, Utvecklingssamtal och
andra samtal som ledningsinstrument. - 1 CD-
R (2 tim., 20 min.). - Inläsare: Lisbeth Lind-
berg. - Stud

Utvecklingssamtal uppfattas idag allmänt som
ett viktigt instrument för arbetsledningen. Den-
na handbok behandlar utvecklingssamtalets
syfte, vem som genomför samtalet, förberedel-
ser, val av plats och en checklista för båda
parter att förbereda sig med. Avslutningsvis ges

lite vägledning i konsten att samtala: hur man
frågar, hur man lyssnar etc. Inläst ur 3. uppl.
Norstedts juridik, 1995.
BN 454 03 79

Kjerrulf, Cecilia, Ayurvedisk vegetarisk kok-
bok. - 1 CD-R (3 tim., 26 min.). - Inläsare: Ma-
rika Bergström

Ayurveda är en indisk medicinvetenskap med
flertusenåriga traditioner. Ayurvedisk mat är
inte bara välsmakande, vacker och hälsosam
utan även anpassad till vars och ens individu-
ella behov. Val av recept och matlagning ingår i
ett helhetstänkande. I inledningen beskrivs oli-
ka konstitutionstyper och hur det går att välja
mat efter kroppstyp, och hur maten kan fungera
som medicin. Inläst ur NoK/LT, 2001.
BN 452 53 98

Lindqvist, Mats, Is i magen : om ekonomins
kolonisering av vardagen. - 1 CD-R (4 tim., 21
min.). - Inläsare: Karin Benecke. - Stud

Förf. speglar i denna jämförande studie värde-
ringsförändringar i tv:s nyhetsreportage och
konstaterar att reportage om börskurser, före-
tagsaffärer och nyemissioner har blivit dagliga
inslag. Ämnen som var tämligen ointressanta
på 1970-talet då frågor om välfärdssamhället
gick före alla frågor om privatekonomi. Inläst ur
NoK, 2001.
BN 453 49 04

Lyregård, Berit, Smaker. - 1 CD-R (2 tim., 48
min.). - Inläsare: Carin Ödquist

Tio olika smaker - basilika, chili, curry, ingefära,
kardemumma, koriander, lime, lök, oliver och
sardeller - presenteras av B.L., matskribent i
DN, i var sitt välfyllt kapitel. De lättlagade re-
cepten har hämtat inspiration från matkulturer i
hela världen: soppor, smårätter, sallader, kött-
och fiskrätter, smakrikt vegetariskt och läckra
desserter. Ingredienserna finns i varje välsorte-
rad mataffär. Inläst ur Ordfront, 2001.
BN 451 78 40

Magnusson, Lars, Äran, korruptionen och den
borgerliga ordningen : [essäer från svensk
ekonomihistoria]. - 1 CD-R (6 tim., 2 min.). -
Inläsare: Eva Sigrand

I Sverige har analysen av det ekonomiska tän-
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kandet under 1700- och 1800-talen oftast haft
anglosaxisk nationalekonomi som referensram.
En modernare metod som förf. prövar är att
försöka rekonstruera vad den dåtida författaren
kan ha menat när denne argumenterade. Om
merkantilism, fysiokratism och liberalism med
exemplifiering från tänkare som Nordenkrantz,
Chydenius, Scheffer och Gripenstedt. Inläst ur
Atlantis, 2001.
BN 452 88 86

Mankiw, N. Gregory, Macroeconomics. - 1
CD-R (43 tim., 34 min.). - Inläsare: Cindee
Bagley. - Stud

BN 453 78 79

Messier, William F., Auditing and assurance
services : a systematic approach. - 2 CD-R
(57 tim., 5 min.). - Inläsare: Philip Tyndale Bi-
scoe. - Stud

BN 452 50 50

Milling, Leif, Tusen vak : drömfiske på Nord-
kalotten. - 1 CD-R (4 tim., 2 min.). - Inläsare:
Bo Green

L.M., flugfiskande fotograf, berättar medryck-
ande om flugfisketurer i världens nordligaste
vildmark. Han ser tillbaka på ett innehållsrikt
fiskarliv med underbara naturupplevelser. Han
minns fisketurer för öring, harr och röding som
han gjort för sig själv och ibland tillsammans
med vänner. Läsvärd inte bara för den som har
för avsikt att åka till Nordkalotten för att fiska.
Inläst ur Settern, 2002.
BN 453 13 59

Nilsson, Ingrid, Fest på spår : menyer ur järn-
vägens historia. - 1 CD-R (10 tim., 36 min.). -
Inläsare: Per Godenius

En omfångsrik bok om mat, järnvägar och
mycket annat, byggd på de menyer från järn-
vägsinvigningar som järnvägsingenjören, se-
dermera landshövdingen Knut Ulfsson Sparre,
samlat från mitten av 1800-talet och framåt.
Grythyttans Carl Jan Granqvist skildrar den ce-
remoniella måltiden, mästerkocken Björn Hal-
ling svarar för matlagningen. Rikligt illusterad
bok. För alla som är roade av god mat och
kulturhistoria. Inläst ur Färgspelet, 1999.
BN 451 46 48

Scott, William Robert, Financial accounting
theory. - 2 CD-R (40 tim., 56 min.). - Inläsare:
Jared Brown. - Stud

BN 453 33 40

Sterman, John D., Business dynamics : sy-
stems thinking and modeling for a complex
world. - 2 CD-R (73 tim., 4 min.). - Inläsare:
Jens Jacobson. - Stud

BN 453 02 07

Ström, Pär, IT-affärer som gör revolution. - 1
CD-R (5 tim., 19 min.). - Inläsare: Christer
Bjärehag. - Stud

Den digitala revolutionen kom på 1970- och 80-
talen med datorernas genombrott. Sedan kom
Internet, som kopplade ihop de digitala enheter-
na. Nu går vi "i rask takt mot den totala samman-
kopplingen av allt och alla". Förf. är strategikon-
sult och flitig föredragshållare. Till boken hör
webbplats, nyhetsbrev och diskussionsklubb. In-
läst ur 2. uppl. Liber ekonomi, 2000.
BN 453 72 15

Thomasson, Jan, Extern redovisning och fi-
nansiell analys : ny bokföringslag och nya re-
kommendationer. - Stud

BN 453 46 70
[Faktabok]. - Inläsare: Lars Thiel. - [Fakta-
bok]: 1 CD-R (20 tim., 31 min.) : mono. - Stud

Lärobok för postgymnasial utbildning med re-
dovisningsinriktning. Avsnitt om: Föreställnings-
ramar för lagar och rekommendationer, Upp-
ställningsformer för och innehåll i balans- och
resultaträkningar, Grunder i koncernredovis-
ning, Revision av årsredovisningar, Uppställ-
ningsformer för och innehåll i finansieringsana-
lyser m.m.

Timmers, Paul, Electronic commerce : strate-
gies and models for business-to-business tra-
ding. - 1 CD-R (17 tim., 6 min.). - Inläsare:
Philip Tyndale-Biscoe. - Stud

BN 453 72 17

Warren, Kim, Competitive strategy dynamics. -
1 CD-R (22 tim., 36 min.). - Inläsare: Jens Ja-
cobson. - Stud

BN 452 48 88
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Weiland, Agneta, Klart smart mat : 90 rätter för
det första egna köket / [recept: Maria Hull-
berg]. - 1 CD-R (2 tim., 40 min.). - Inläsare:
Örjan Blix

Kokbok som vänder sig till unga människor
som just flyttat hemifrån. Det är ett recepturval i
ungdomlig smak: mycket pasta, grönsaker och
kryddgrönt och många rätter med billiga ingre-
dienser. Det är snabb och lättlagad mat, oftast
nyttig och fettsnål. Recepten är i allmänhet be-
räknade för 1-2 portioner. En grupp studenter i
Uppsala har varit rådgivare åt författaren. Ko-
pierad från ICA, 1997.
BN 453 64 16

R. Idrott, lek och spel
Andersson, Torbjörn, Kung fotboll : den

svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-
talets slut till 1950. - 1 CD-R (46 tim., 18
min.). - Inläsare: Ove Ström

Doktorsavhandling som ger ett brett kulturhisto-
riskt perspektiv på svensk fotboll från sent
1800-tal fram till 1950. Utvecklingen från bor-
gerlig gentlemannasport via arbetarklassens
dominans fram till positionen som samlande
svensk nationalsport gick snabbt. Pressens
betydelse, publikskandaler, smygprofessiona-
lism, damfotboll är bara några saker som ger
en totalbild av sambandet mellan fotboll och
samhället. Inläst ur Symposion, 2002.
BN 452 54 36

Idrottens träningslära / Asbjörn Gjerset och
Claes Annerstedt (red.) ; Tom Morten Svend-
sen ... ; [översättning: Ulf Claesson, Christina
Ström]. - 1 CD-R (25 tim., 34 min.). - Inläsare:
Per Måhlén. - Stud

I boken behandlas träningsläran utifrån ett hel-
hetsperspektiv, där både fysiska, psykiska och
sociala faktorer av betydelse för utävarens hela
liv tas med. Träningsprinciper, träningsmetoder
och träningsplaneringar konkretiseras med
praktiska exempel. Inläst ur SISU, 1997.
BN 453 20 93

Monsen, Lars, Vildmarksboken : en handbok i
friluftsliv. - 1 CD-R (12 tim., 55 min.). - Inläsa-
re: Rickard Carlander

Handbok i friluftsliv som ger grundliga kunska-

per för den som ska på vandring eller skidtur i
skogen eller på fjället. Det finns kapitel om fis-
keutrustning och fiskelycka, om orientering med
karta och kompass, om att göra upp eld och om
att välja lämplig lägerplats. Råd och tips om val
av kläder, mat och övrig utrusning. Ett avsnitt
lär ut hur man kan undvika konflikter på turen.
Omfattande utrustningslistor ingår. Inläst ur
ICA, 2000.
BN 453 09 21

Nathhorst, Louise, Dressyr med Lussan / Lars
Andersson ... - 1 CD-R (7 tim., 46 min.). - In-
läsare: Marianne Engström

L.N., 1955- , är en av världens främsta dressyr-
ryttare och har under 25 år arbetat som profes-
sionell hästutbildare. Här går hon igenom vikti-
ga rörelser från lätt dressyr till Grand Prix som
piaff, piruett och passage. Träningsplanering,
inridning av unghästen, olika dressyrskolor och
träningstips behandlas. För ryttare, instruktörer
och tränare. Inläst ur NoK, 2001.
BN 452 24 60

S. Militärväsen
Security dilemmas in Russia and Eurasia /

edited by Roy Allison and Christoph Bluth. - 1
CD-R (30 tim., 9 min.). - Inläsare: Annika
Denke. - Stud

BN 453 36 57

T. Matematik
Anderson, David R., Statistics for business

and economics / David R. Anderson, Dennis
J. Sweeney, Thomas A. Williams. - 3 CD-R i 2
vol. (77 tim., 33 min.). - Inläsare: Jens Jacob-
son. - Stud

BN 451 48 35

Barnett, Stephen, Discrete mathematics :
numbers and beyond. - 1 CD-R (38 tim., 6
min.). - Inläsare: Stephen Bagley. - Stud

BN 452 48 68

Gut, Allan, Sant eller sannolikt : tankar kring
matematik, statistik och sannolikheter. - 1 CD-
R (13 tim., 17 min.). - Inläsare: Jens Jacob-
son
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Alla möter dagligen matematik och statistik i
olika former i tidningar och på TV. Men oftast
bryr man sig inte om att fundera över siffrorna.
A.G., professor i matematisk statistik, har som
ambition att på ett lättförståligt sätt förklara vad
det innebär att något är sannolikt och skapa en
större skepsis till fakta som förmedlas i media. I
sina exempel utgår han från vardagsfenomen
som samlarbilder och lotterier. Inläst ur Nor-
stedt, 2002.
BN 452 22 67

Poole, David, Linear algebra : a modern intro-
duction. - 1 CD-R (45 tim., 26 min.). - Inläsa-
re: Joseph Lawrence. - Stud

BN 450 30 28

Saff, Eduard Barry, Fundamentals of complex
analysis with applications to engineering and
science / E. B. Saff, A. D. Snider ; with an ap-
pendix by Lloyd N. Trefethen and Tobin Dri-
scoll. - 2 CD-R (51 tim., 44 min.). - Inläsare:
Pia Nilsson. - Stud

BN 452 04 07

Strikwerda, John C., Finite difference sche-
mes and partial differential equations. - 1 CD-
R (34 tim., 2 min.). - Inläsare: Stephen Bag-
ley. - Stud

BN 453 02 00

U. Naturvetenskap
Burenhult, Göran, Det ofullkomliga djuret :

kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt per-
spektiv. - 1 CD-R (16 tim., 12 min.). - Inläsare:
Timothy Gibran

G.B., professor i arkeologi, diskuterar vad som
hände när våra förfäder började gå på två ben.
Om förändrad sexualitet, sjukdomar och fetma
då och nu, könsroller och familjebildning m.m.
Ny forskning om evolutionsbiologi, klimatlära,
arkeologi och antropologi sammanfattas på ett
populärvetenskapligt sätt. Människan lever
förmodligen fel i dag, menar förf., men var det
bättre på stenåldern? Förf. ger inga svar utan
lämnar frågan öppen.
BN 452 44 72

Danielson, Jan, Träd i marker och myter. - 1
CD-R (6 tim., 44 min.). - Inläsare: Per Gode-
nius

Presentation av ett 20-tal svenska vildväxande
träd. J.D. skriver lättillgängligt och kåserande
med stor kunskap om träd. Varje träd har ett
eget kapitel med en blandning av förf:s tankar,
botanik, ekologi, medicin, folktro och mytologi.
Vetenskapsjournalisten Katarina Ryckenberg
bidrar med en keltisk trädalmanacka och prof.
Fritz Bergman berättar om några speciella träd.
Inläst ur Svenska förl., 2002.
BN 452 44 97

Hjorth, Ingemar, Ekologi - för miljöns skull. - 1
CD-R (33 tim., 11 min.). - Inläsare: Lars Thiel.
- Stud

Framställningen är tänkt att fungera som en
brygga mellan ekologin och miljövetenskaper-
na. Bl.a. om hur växter och djur bygger upp oli-
ka mönster inom ekosystemen i förhållande till
miljövariationer samt om hur dessa system ut-
vecklas över tid.
BN 453 96 43

Luftvård / [Matilda Afzelius ... ; revidering:
Ingemar Leksell]. - 1 CD-R (21 tim., 31 min.).
- Inläsare: Malin Sternbrink. - Stud

Uttömmande sammanställning av fakta kring
ämnet luftföroreningar. Problemen behandlas
såväl globalt som lokalt, liksom även medicins-
ka effekter samt de praktiska och juridiska möj-
ligheterna att påverka spridningskällorna. Inläst
ur 6. uppl. Göteborgs univ., 1997.
BN 453 06 83

Plants    / edited by Irene Ridge. - 1 CD-R (25
tim., 20 min.). - Inläsare: Stephen Bagley. -
Stud
BN 453 56 80

Rees, Martin, Summa sex storheter : de
grundläggande krafter som styr universum. -
1 CD-R (7 tim., 54 min.). - Inläsare: Örjan Blix

Populärvetenskaplig framställning som kopplar
ihop makroperspektivet - teorier om universum -
med forskningsrön rörande mikroperspektivet -
världen på atomär nivå. Enligt förf. finns det sex
fysikaliska storheter som styr universum. M.R.,
1942-, teoretisk astrofysiker vid Cambridge-
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universitet, använder ett rakt språk utan tekniska
detaljer. Det är dock en fördel att ha lite förkun-
skaper. Inläst ur NoK, 2002.
BN 452 51 24

Snijders, Raymond, Fysik för filosofer : den
moderna fysikens idévärld. - 1 CD-R (18 tim.,
30 min.). - Inläsare: Per Godenius

I takt med den moderna fysikens framväxt har
också människan och hennes världsbild grad-
vis förändrats. Modern fysik handlar därför i en
viss mening om helhetsbeskrivning. Inte bara
om delarnas förhållande till helheten utan ock-
så om fysikens inflytande över människan.
R.S., astrofysiker, presenterar den moderna fy-
sikens idévärld i ett tjugotal essäer och drar
samband mellan fysik och filosofi. Kräver goda
kunskaper i fysik. Inläst ur Lind & Co, 2002.
BN 452 75 57

Taylor, Stuart Ross, Solar system evolution :
a new perspective. - 1 CD-R (41 tim., 5 min.).
- Inläsare: Stephen Bagley. - Stud

BN 452 50 49

Ulfstrand, Staffan, Gökmaffia och falska orki-
deér : forskningsnytt från när och fjärran. - 1
CD-R (8 tim., 15 min.). - Inläsare: Per Gode-
nius

S.U., f.d. professor i zooekologi vid Uppsala
universitet, besöker småländska hyggen, regn-
skogar i Uganda, oceanska vulkanöar m.m. och
berättar medryckande om gräshoppor, gorillor,
myror, brushanar och andra djur. I bokens åtta
kapitel, som bygger på fakta från olika forskare,
uppmärksammar han bl.a. häckningsparasitism
inom fågelvärlden. Vänder sig till alla biologiin-
tresserade. Inläst ur Atlantis, 2002.
BN 453 40 73

Vedung, Evert, Ozonhålet : globalt, nationellt,
lokalt / Evert Vedung, Erik Klefbom. - 1 CD-R
(28 tim., 29 min.). - Inläsare: Tommy Hansson

I mitten av 1980-talet upptäcktes ett hål i
ozonlagret över Antarktis, vilket väckte fruktan
och oro. Uttunningen av ozonlagret ger ökad
ultraviolett strålning, som kan medföra cancer-
risk. I Montrealprotokollet 1987 finns riktlinjer
för hur de ozonförstörande gaserna skall redu-
ceras. Sverige har varit pådrivande, men pro-

blemet är globalt. Vetenskapligt språk med
facktermer. Inläst ur Liber, 2002.
BN 453 13 44

V. Medicin
Carlsson, Magnus, Från mjältbrand till Che

Guevara : nedslag i medicinhistorien. - 1 CD-
R (7 tim., 5 min.). - Inläsare: Cecilia Land-
ström

Ett knippe inspirerande essäer, flertalet med
medicinsk anknytning. På en medryckande
prosa kastar förf. ljus över Louis Braille och
punktskriften, Mark Twains hälsoresa till Sveri-
ge, den modiga sjuksköterskan Edith Cavell,
Ernesto "Che" Guevara som läkare m.m. M.C.,
1947- , läkare. Inläst ur NoK/LT, 2002.
BN 452 85 08

Cleve, Elisabeth, En stor och en liten är borta :
kristerapi med en tvåårig pojke. - 1 CD-R (7
tim., 19 min.). - Inläsare: Jonna Arb

Psykologen och psykoterapeuten E.C., verk-
sam vid Ericastiftelsen i Stockholm, skildrar en
kristerapi med en tvåårig pojke som i en trafik-
olycka förlorat sin mamma och lillebror. Hon
redogör sakligt för mötena hon har med sin pa-
tient samt för de samtal en kollega har med
pojkens pappa. I ett särskilt kapitel, Barn och
trauma, behandlas kristerapins psykologiska
grunder och faser. Lästips både för barn och
vuxna avslutar.
BN 451 70 98

Cullberg, Johan, Dynamisk psykiatri : i teori
och praktik / i samarbete med Andreas Bon-
nevie ... - 1 CD-R (30 tim., 50 min.). - Inläsa-
re: Hans Hanner. - Stud

Heltäckande, mycket personlig lärobok i psykia-
tri med psykodynamisk grundsyn, avsedd
främst för personal inom vårdyrken. Om ohälsa
vid livspåfrestningar, personlighetsstörningar,
psykiska sjukdomar, missbruk, självmord m.m.
Vidare berörs samhälleliga aspekter på psykiat-
ri, förebyggande psykiatri samt lagstiftning om
tvångsvård m.m. Inläst ur 6. uppl. NoK, 2000.
BN 446 78 76

D'Adamo, Peter J., Ät rätt för din blodgrupp : 4
blodgrupper, 4 kostplaner : fyra strategier för
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ett friskare liv : individuellt anpassade lös-
ningar för att förbli frisk, leva länge och uppnå
idealvikt / Peter J. D'Adamo och Catherine
Whitney. - 1 CD-R (15 tim., 52 min.). - Inläsa-
re: Rickard Carlander

Förf., amerikansk naturläkare, anser att indivi-
dens blodgrupp innebär så viktiga genetiska
egenskaper att den avgör vilken diet som är
bäst. Han skriver om blodgrupperna historiska
utveckling, ger utförliga kostplaner för varje
blodgrupp och har synpunkter på sambandet
mellan blodgrupp och hälsa. Detaljerade re-
kommendationer över vilken föda som passar
bäst beroende på vilken blodgrupp man tillhör.
Inläst ur Andersson inf., 2002.
BN 452 50 47

Demenssjukdomar    / Jan Marcusson ... - 1 CD-
R (12 tim., 19 min.) . - Inläsare: Eva Sigrand. –
Stud.

Denna bok ger en kliniskt förankrad beskrivning
av de olika demenssjukdomarna, översikt över
biokemi och patofysiologi. Stort utrymme ägnas
åt handläggning, behandling och omvårdnad av
dementa. Boken är lämplig både som lärobok
inom sjukvård samt som referens- och upp-
slagsbok på vårdcentral och ålderdomshem.
Boken kan ha praktisk nytta även för anhöriga.
Inläst ut Liber, 1997
BN 454 16 56

Dillon, Harvey, Hearing aids. - 2 CD-R (51
tim., 32 min.). - Inläsare: Harald Halvorsen. -
Stud

BN 452 88 46

Ericson, Elsy, Klinisk mikrobiologi : infektioner,
immunologi, sjukvårdshygien / Elsy Ericson,
Thomas Ericson. - 1 CD-R (25 tim., 37 min.). -
Inläsare: Örjan Blix. - Stud

Framställningen behandlar medicinsk mikrobi-
ologi, diagnostik, immunologi samt smittsprid-
ning, smittskydd, infektionssjukdomar och dess
behandlingar med antibiotika. HIV/AIDS tas
upp ingående. Boken tar även upp lagstiftning
om smittskydd och hälsovård. Lärobok avsedd
för studenter vid vårdhögskolan.
BN 453 59 95

Godagama, Shantha, Handbok i ayurveda :
indisk medicinsk visdom / med Liz Hodgkin-
son. - 1 CD-R (6 tim., 31 min.). - Inläsare: Hå-
kan Julander

Ayurveda, "kunskap om livet", tillhör de populä-
raste och snabbast växande alternativa be-
handlingsformerna och omfattar medicinsk ve-
tenskap, filosofi och psykologi. Är baserad på
urgammal indisk filosofi som bygger på ett ho-
listiskt synsätt och anlyserar livsstilen mer än
symptomen. Förf. beskriver hur de tre livsener-
gierna, doshorna, påverkar kroppen och ger
råd på olika behandlingsformer. Även kost- och
dietfrågor. Inläst ur ICA, 1998.
BN 452 53 99

Hearing loss / edited by Peter S. Roland ... - 1
CD-R (27 tim., 22 min.). - Inläsare: Cindee
Bagley. - Stud

BN 452 72 74

Hårtveit, Håkon, Familjen plus en : en resa
genom familjeterapins praktik och idéer / Hå-
kon Hårtveit, Per Jensen. - 1 CD-R (12 tim.,
24 min.). - Inläsare: Marianne Engström

Introduktionsbok i familjeteori och familjeterapi.
Förf:na, praktiserande familjeterapeuter, lärare
och handledare, sammanfattar familjeterapins
utveckling från pionjärers arbete på 1950-talet
till den praktik och teori som är förhärskande
idag. Två källor, den psykoanalytiska och den
systemteoretiska, har gett upphov till en mängd
olika riktningar, som redovisas föredömligt sak-
ligt. Inläst ur Mareld, 2002.
BN 452 90 22

Invärtesmedicin / redaktör: Lars Pavo Hedner.
- 1 CD-R (23 tim., 16 min.). - Inläsare: Lars
Thiel. - Stud

Lärobok i invärtesmedicin för högskoleutbild-
ningen av sjuksköterskor. Denna nya upplaga
fokuserar på kärnområdena inom medicinklini-
kernas verksamhetsfält. Framställningen grun-
das på patofysiologin och dess relation till miljö
och livsstil. Utifrån detta förklaras sjukdomar-
nas uppkomst, och man får en bakgrund till
dignostik och behandling. Inläst ur 7. uppl. Stu-
dentlitt., 2003.
BN 453 51 55
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Kielhofner, Gary, A model of human occupa-
tion : theory and application / [edited by] Gary
Kielhofner ; [contributors: Susan Anderson
...]. - 2 CD-R (53 tim., 10 min.). - Inläsare:
Anthony Furness. - Stud

BN 452 63 51

Kirurgi / Bengt Jeppsson ... (red.). - 1 CD-R
(49 tim., 54 min.). - Inläsare: Jan Setréus. -
Stud

Lärobok i kirurgi som ska motsvara kraven i lä-
roplanen för undervisning inom ämnet kirurgi
för blivande läkare. I boken ingår bl.a. ett flertal
prekliniska kapitel som ger baskunskaper för
kliniskt verksamma kirurger samt sammanfat-
tande beskrivningar av de olika klinisk specia-
liteterna inom kirurgi. Inläst ur Studentlitt.,
2001.
BN 453 59 94

Ledin, Birger, Fyra vägar föra ut : [frisk genom
rening]. - 1 CD-R (6 tim., 2 min.). - Inläsare:
Bo Green

B.L., känd naturläkare, 1891-1980. Enligt förf.
finns det 4 vägar i kroppen, som måste vara
öppna för att gifter ska kunna försvinna: huden,
lungorna, njurarna och tarmen. Förf. rekom-
menderar fasta och tarmsköljningar och po-
ängterar balansen mellan syra och bas. Felba-
lanserad kost ger upphov till sjukdomar. Inläst
ur 7. uppl., B. Ledin, 1990.
BN 451 78 34

Marsh, Philip, Oral microbiology / Philip Marsh
and Michael V. Martin. - 1 CD-R (24 tim., 47
min.). - Inläsare: Elin Alia Sial. - Stud

BN 454 46 56

McCullough Vaillant, Leigh, Changing cha-
racter : short-term anxiety-regulating psy-
chotherapy for restructuring defenses, affects,
and attachment. - 1 CD-R (41 tim., 25 min.). -
Inläsare: Magnus Johansson. - Stud

BN 452 71 54

Nyman, Anders, Pojkmottagningen : sexuella
övergrepp och behandling / Anders Nyman,
Börje Svensson. - 1 CD-R (6 tim., 25 min.). -
Inläsare: Hans Hanner. - Stud

Rädda Barnen startade 1990 en mottagning för

sexuellt utnyttjade pojkar - en dittills förbisedd
grupp. Boken är en rapport från samt en be-
skrivning av Pojkmottagningens arbete under
tiden sedan dess. Trots de hemska övergrepp
och öden terapeuterna mött bland sina klienter
finns ändå en hoppfull ton i skildringen.
BN 449 62 44

Palmkvist, Ingrid, Sjukvård för sjöbefäl. - 1
CD-R (3 tim., 23 min.). - Inläsare: Ylva Evers.
- Stud

BN 454 77 77

Ratey, John J., Skuggsyndrom / John J. Ra-
tey, Catherine Johnson. - 1 CD-R (15 tim., 7
min.). - Inläsare: Hans Sandquist

Begreppet skuggsyndrom avser en mild form
av en allvarligare psykisk störning som depres-
sion, tvångssyndrom, autism m.fl. Dessa till-
stånd förblir ofta odiagnostiserade och den
drabbade uppfattar sig inte som psykiskt sjuk.
Större uppmärksamhet bör ägnas biologi och
hjärnkemi när det gäller problem som man tidi-
gare trott berott på miljöfaktorer. Den bästa
hjälpen erhålls genom en blandning av medici-
nering och psykoterapi. Inläst ur Cura, 1998.
BN 451 78 30

Reeves, Gordon, Lecture notes on immunolo-
gy / Gordon Reeves, Ian Todd. - 1 CD-R (11
tim., 40 min.). - Inläsare: Joseph Lawrence. -
Stud

BN 454 09 23

Rooke, Liselotte, Omvårdnadsforskning : an-
vändning av forskningsresultat. - 1 CD-R (14
tim., 49 min.). - Inläsare: Johannes Sjöberg. -
Stud

En överskådlig sammanställning av svensk
omvårdnadsforskning från 1970-talet till 1990-
talet. Syftet är att lyfta fram forskningsresultat
som anses användbara för kliniskt verksamma
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Bo-
ken kan användas som uppslagsbok. Inläst ur
Studentlitt., 1997.
BN 453 46 48

Roth, Anthony, What works for whom? : a cri-
tical review of psychotherapy research / An-
thony Roth and Peter Fonagy ; with contribu-



TPB NYFÖRVÄRV TAL VUXEN 03/5-6 Facklitteratur

5-6 - 50

tions from Glenys Parry ... - 1 CD-R (27 tim.,
49 min.). - Inläsare: Linda Dyrefelt. - Stud

BN 444 12 08

Rowland, Malcolm, Clinical pharmacokinetics :
concepts and applications / Malcolm Row-
land, Thomas N. Tozer. - 1 CD-R (37 tim., 37
min.). - Inläsare: Joseph Lawrence. - Stud

BN 446 70 77

Smitta i förskolan : kunskapsöversikt. - 1 CD-R
(3 tim., 39 min.). - Inläsare: Elisabet Anders-
son. - Stud

Syftet med denna skrift är att öka kunskapen
om smittsamma sjukdomar och att ge praktiska
råd och riktlinjer om vad som kan gälla i för-
skolan. Stor vikt har lagts vid att beskriva vad
infektionerna innebär både för det enskilda
barnet i en grupp och för hela gruppen. Riktar
sig i första hand till förskolans personal som ett
stöd i arbetet. Inläst ur Socialstyr., 2001.
BN 453 75 02

Wendt Höjer, Maria, Rädslans politik : våld
och sexualitet i den svenska demokratin. - 1
CD-R (13 tim., 1 min.). - Inläsare: Hans Han-
ner. - Stud

BN 452 03 22

Wilsson, Lars, Välfärdens ohälsa : kan
forntidens föda bli framtidens mat. - 1 CD-R
(6 tim., 1 min.). - Inläsare: Eva Sigrand

Med välfärdens ohälsa avser biologen L.W. ök-
ningen av diabetes, högt blodtryck, övervikt,
hjärt- och kärlsjukdomar m.m. Förf. anlägger ett
evolutionistiskt perspektiv. Människan lever inte
av den kost hon genetiskt anpassats för. Vitt
mjöl, raffinerat socker t.ex. är fortfarande främ-
mande produkter för människans matsmältning.
Kräver viss vana vid teoretisk litteratur. Inläst ur
Medikament, 2002.
BN 453 13 47
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Barn- och ungdomslitteratur

Skönlitteratur
Hc. Svensk skönlitteratur
Schön, Ebbe, Silverpipan. - 1 CD-R (3 tim., 16

min.). - Inläsare: Per Godenius
Året är 1670. Den 16-årige Olof, dräng i svens-
ka armén, blir sårad i en strid mot bohuslänska
bönder. Han dras in i en rad dramatiska hän-
delser när han räddas av flickan Dordi. Hon tar
hem honom och sköter om hans sår tillsam-
mans med sin fostermor Elin. En kväll förs Elin
och hennes man Iver bort anklagade för troll-
dom. Kvar i stugan blir de två ungdomarna. Ska
de fly eller stanna kvar? Inläst ur Warne, 2002.
BN 453 38 42

Westlund, Mikael, Svarthöfde. - 1 CD-R (14
tim., 19 min.). - Inläsare: Torsten Arnbro

Fortsättning på Frans G. Bengtssons Röde
Orm. Boken handlar om Röde Orms son
Svarthöfde och hans resor i öster- och väster-
led. Fiktion och fakta blandas när den 14-årige
pojken planerar sin resa, som startar år 1008
på en gård i Göingeskogarna. Han får möta kri-
gare och handelsmän på sina färder till Mikla-
gård och England. God inblick i vikingatidens
värld med krig, ära och maktkamp. Spännande
underhållning. Inläst ur Förf.huset, 2002.
BN 451 90 40

Hce. Utländsk skönlitteratur
i svensk översättning

Boie, Kirsten, Inte Chicago. - 1 CD-R (2 tim.,
20 min.). - Inläsare: Peter Mattsson

Niklas, 13 år, bor med sin familj i ett vanligt villa-
samhälle. När den nye killen Karl börjar i klassen
förändras Niklas trygga tillvaro. Karl hotar och ter-
roriserar Niklas och ger sedan Niklas skulden.
Niklas försöker berätta för sina föräldrar och lära-
re vad det är som händer, men ingen tror på ho-
nom. En både skrämmande och spännande be-
rättelse. Inläst ur Bergh, 2002.
BN 451 93 85

Colfer, Eoin, Artemis Fowl - det kalla kriget. - 1
CD-R (6 tim., 47 min.). - Angående författa-
rens härmed sammanhängande verk se: Ar-
temis Fowl. - Inläsare: Håkan Julander

Del 2 i serien som börjar med Artemis Fowl.
Den här gången ger sig det unga irländska kri-
minella supersnillet Artemis i kast med ryska
maffian för att befria sin far, som när allt kom-
mer omkring inte är död. Artemis närmast mu-
tar sig till hjälp från ärkefienden, löjtnant Holly
Short, och hennes PYSS-poliskollegor som
vanligtvis håller ordning i vättevärlden bland
pysslingar, kentaurer och svartalfer. Inläst ur
Richter, 2002.
BN 453 00 26

Crossley-Holland, Kevin, Vid korsvägen. - 1
CD-R (8 tim., 57 min.). - Angående författa-
rens härmed sammanhängande verk se: Den
magiska stenen. - Inläsare: Håkan Julander

Del 2 i serien som börjar med Den magiska
stenen. Arthur de Caldicot har blivit 14 år, är
väpnare hos lord Stephen de Holt och verkar
närma sig sitt mål: att följa med på korståg till
Heliga landet. Precis som i den första delen
saxas berättelsen mellan bokens "jag-Arthur"
och kung Arthur-legenden och Riddarna av
runda bordet. Arthur följer händelserna i en
magisk stens blankslipade yta. Inläst ur Alfa-
beta, 2002.
BN 452 75 01

Rushton, Rosie, P.S. Han är min! / Rosie
Rushton & Nina Schindler. - 1 CD-R (5 tim., 2
min.). - Inläsare: Helena Gripe

När tonåringarna Ellie från England och Friede-
rike från Tyskland träffas på sommarläger i
Frankrike skär det sig direkt. De upptäcker ock-
så att den snygge Marc har gått ut med dem
båda. När de kommer hem från lägret börjar ett
aggressivt mejlande, men efterhand inser de att
det finns värre problem än en gemensam pojk-
vän. Inläst ur B. Wahlström, 2002.
BN 452 92 53
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Scheen, Kjersti, Ängel utan vingar. - 1 CD-R
(5 tim., 44 min.). - Inläsare: Helena Gripe

Regine drömmer om att bli skådespelare. Utan
moderns vetskap åker hon till Oslo för att söka
praktikplats på en teater. Regine blir inneboende
hos en gammal skådespelare, som bor ensam
på en ö. Vistelsen på ön leder till att händelser i
Regines liv börjar nystas upp, fulla av lögner,
svek, hemligheter. Bra miljö- och personbeskriv-
ningar. Målande språk. Inläst ur NoK, 2002.
BN 453 35 08

Hcf. Småbarnsberättelser
och sagor

Ahlström, Gabriella, Fanny och fallet med frö-
ken som försvann. - 1 CD-R (1 tim., 10 min.).
- Inläsare: Christina Hellman

Fannys fröken har försvunnit, helt enkelt gått
upp i rök. Fanny förstår av susandet runt öro-
nen att ett mysterium ligger bakom. Hon be-
stämmer sig för att lösa mysteriet och hitta sin
fröken. Spåren leder till den stora Finlandsbå-
ten som just ska lägga ut. Historien är fartfylld
och spännande med ett kvickt och levande
språk. Inläst ur Natur & kultur, 2002.
BN 453 34 45

Bross, Helena, Gropens hemlighet. - 1 CD-R
(4 tim., 13 min.). - Inläsare: Örjan Blix. - Ver-
sion 1: normal inläsning, 53 min., version 2:
långsam inläsning, 3 tim., 20 min.

Simon åker till sin mormor på landet varje
sommarlov medan mamma är kvar i stan och
jobbar. Det är något han alltid ser fram emot,
men denna sommar är Simon missnöjd efter-
som hans kusin Moa också är där. Men det blir
helt annorlunda än han tänkt sig när de hamnar
i ett spännande äventyr. Inläst ur Bonnier ut-
bildning, 2002. Talbok för lästräning, 2 läshas-
tigheter. Den tryckta boken används jämsides.
Ord/min. 1:170, 2:40.
BN 453 51 89

Cave, Kathryn, William och vargarna. - 1 CD-R
(1 tim., 26 min.). - Inläsare: Peter Mattsson

William, som är i 8-årsåldern, blir arg när lilla-
syster Mary uppfinner ett fantasilamm. Hela
familjen intresserar sig för Mary och lammet,

och alla verkar glömma bort att William finns.
Han svarar därför med att själv hitta på en hel
vargflock. Men snart tar de sex vargarna över
allt mer och frågan är vad som händer i verklig-
heten och vad som är på låtsas. William själv är
inte riktigt säker. Inläst ur Bergh, 2002.
BN 451 46 85

Gardner, Sally, Prinsessagoboken. - 1 CD-R
(1 tim., 5 min.). - Inläsare: Örjan Blix

Fem sagor om prinsessor, Askungen, Grod-
prinsen, Törnrosa, Prinsessan på ärten och
Snövit, har fått en modern och rolig utformning.
Nyanserna är små men överraskande. Så är
t.ex. dialogen i Askungen livlig och modern och
Snövit är ett övergivet och oälskat barn som
bara är sju år när hon kommer till dvärgarna.
Sedan växer hon i kistan. Ett målande, drama-
tiskt språk. Inläst ur Bonnier Carlsen, 2001.
BN 452 51 35

Jensen, Jørn, Full fart framåt, Palle!. - 1 CD-R
(30 min.). - Inläsare: Helena Gripe. - Version
1: normal inläsning, 11 min., version 2: lång-
sam inläsning, 19 min.

Palles pappa kommer en dag hem med ett par
nyinköpta inlines, så att han och sonen kan åka
tillsammans på stan. Det går emellertid inte så
bra när de åker och handlar i ett snabbköp. Bo-
ken slutar med en rolig knorr. Inläst ur Gleerup,
2001. Talbok för lästräning, 2 läshastigheter.
Den tryckta boken används jämsides. Ord/min.
1:70, 2:34.
BN 450 74 74

Lagercrantz, Rose, Sagan om Rosennosen. -
1 CD-R (58 min.). - Inläsare: Helena Gripe. -
Version 1: normal inläsning, 17 min., version
2: långsam inläsning, 41 min.

"Det var en gång en flicka som ofta var på då-
ligt humör." Så börjar denna charmiga berättel-
se om Mathilda, som inte får ha ett eget djur
eftersom lillasyster är allergisk. I ilskan rymmer
hon till skogs och träffar en gumma som har
många djur. Av gumman får hon en bok som
handlar om Rosennosen. Inläst ur Eriksson &
Lindgren, 2002. Talbok för lästräning, 2 läshas-
tigheter. Den tryckta boken används jämsides.
Ord/min. 1:176, 2:54.
BN 452 53 90
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Liegnell, Anders, Folke och Olar Viking. - 1
CD-R (3 tim., 45 min.). - Inläsare: Örjan Blix. -
Version 1: normal inläsning, 52 min., version
2: långsam inläsning, 2 tim., 53 min.

Boken ingår i en serie upplevelseläsning om
stenålder och vikingatid för skolår 1-3. Folke
blir under en klassrumslektion förflyttad bakåt i
tiden. Han kommer till vikingatiden och staden
Birka. Han träffar vikingapojken Olar och till-
sammans upplever de äventyr. Inläst ur Bonni-
er Utbildning, 2001. Talbok för lästräning, 2
läshastigheter. Den tryckta boken används
jämsides. Ord/min. 1:151, 2:38.
BN 452 08 33

Lönn, Birgit, Arg som en varg. - 1 CD-R (1
tim., 31 min.). - Inläsare: Anne-Li Norberg

Vi får följa My, snart sex år, i hennes vardagliga
äventyr i förskolan, hemmet och skidbacken.
Genom My beskrivs spänningen när skidorna
inte lyder i backen, glädjen i att bada med
bästa kompisen i badkaret, förvåningen när den
egna hårklippningen inte riktigt blir som det var
tänkt samt den krypande rädslan när kvällens
mörker kommer och faror lurar i de mörka hör-
nen. Inläst ur Alfabeta, 2002.
BN 452 22 60

Lööf, Jan, Födelsedagspresenten. - 1 CD-R
(13 min.). - Inläsare: Britt Örnehed

En fattig kung får sin nattsömn störd av tjuvar.
Prinsessans vän Bengt funderar ut en riktigt bra
födelsedagspresent till kungen som ska hjälpa
honom mot tjuvar. Tillsammans med äventyraren
Billy beger sig Bengt iväg på en resa för att hitta
den perfekta presenten. Inläst ur En bok för alla,
2002. Långsam, tydlig inläsning för seende, med
musikillustrationer och vända blad-uppmaning.
Den tryckta boken används jämsides.
BN 446 84 08

Nabo, Cecilia, Den svarte riddaren från Hälle-
kulla. - 1 CD-R (2 tim., 11 min.). - Inläsare:
Helena Gripe. - Version 1: normal inläsning,
44 min., version 2: långsam inläsning, 1 tim.,
27 min.

Bröderna Arvid och Hugo åker motvilligt med
föräldrarna och babytvillingsystrarna till moster
Märtas torp. De tror att det kommer att bli ett
trist sommarlov utan tv och dataspel. Men det

blir händelserikt värre med mystiska hemliga
meddelanden, spökerier och svarta riddare. In-
läst ur Bonnier Utbildning, 2002. Talbok för läs-
träning, 2 läshastigheter. Den tryckta boken
används jämsides. Ord/min. 1:122, 2:58.
BN 452 26 97

Nilsson, Ulf, Popcorn och Rufs : allt om kärlek.
- 1 CD-R (36 min.). - Inläsare: Cecilia Land-
ström

Det här är berättelsen om kaninerna Popcorn
och Rufs. Om hur svårt det kan vara att få den
andra att förstå hur man känner. Hur ont det
kan göra att bli förälskad. Hur sjuk man kan
känna sig och hur underbart det kan bli. En
lättläst bok med mycket humor och värme. In-
läst ur Bonnier Carlsen, 2002. Långsam, tydlig
inläsning.
BN 450 68 92

Nilsson-Brännström, Moni, Smått & gott med
Samuel Svensson. - 1 CD-R (3 tim.). - Inläsa-
re: Bert Kolker

I boken, som både är en kapitelbok och en
kokbok, får vi möta 10-årige Samuel Svensson
och hans familj. Här berättas om varför Samuel
går med i kören fast han inte kan sjunga, varför
han blir en tjuv fast han inte vill och om hur det
går till när han får pussa Lovisa. Berättelserna
varvas med recept på allt möjligt gott, som ka-
kor, utflyktsmat, sommarlovsmat och romantisk
mat. Recepten är enkla att följa. Inläst ur NoK,
2002.
BN 452 74 93

Wikander, Eva, Önskestenen. - 1 CD-R (20
min.). - Inläsare: Helena Gripe. - Version 1:
normal inläsning, 7 min., version 2: långsam
inläsning, 13 min.

Toras bästa kompis Karin har en önskesten
och Tora längtar så hett efter att ha en sån fin
sten. Tora får ett tillfälle och i smyg tar hon ste-
nen. Men det dåliga samvetet förstör både aptit
och sömn, och ingenting är roligt. Spännande
vardagshistoria för nybörjarläsaren. Inläst ur
Gleerup, 1998. Talbok för lästräning, 2 läshas-
tigheter. Den tryckta boken används jämsides.
Ord/min: 1:118, 2:64.
BN 447 53 70
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Hcg. Skönlitteratur för
mellanåldern

Doyle, Debra, Striden i palatset / Debra Doyle
& James D. Macdonald. - 1 CD-R (2 tim., 50
min.). - Angående författarens härmed sam-
manhängande verk se: Trollkarlsskolan. - In-
läsare: Sven-Arne Svanberg

Del 4 i serien som börjar med Trollkarlsskolan.
Randal är en ung trollkarlsaspirant vars lär-
lingstid går ut på att han måste vandra omkring
i städer och landsbygd. Med sig har han sin
vän, den mystiska Lys. I ett främmande land
blir de plötsligt upptagna i hertigens tjänst, som
trollkarl respektive skådespelare. Inom kort
anar Randal att någon är ute efter hertigens liv.
Inläst ur B Wahlström, 2002.
BN 452 75 87

Hagmar, Pia, Den försvunna hästen. - 1 CD-R
(1 tim., 59 min.). - Inläsare: Peter Mattsson

Brödratrion Aron, Henke och Leo blir indragna i
en tjuvjakt och den här gången handlar det om
mystiska händelser vid en ridskola. Pojkarna är
till en början inte speciellt intresserade av att ta
upp jakten på försvunnen ridutrustning. Aron
blir dock mer intresserad av att lösa mysteriet
när Myggan, hans hemliga kärlek, blir förtvivlad
då hennes älsklingshäst spårlöst försvinner. In-
läst ur B Wahlström, 2002.
BN 452 04 61

Högelin, Gösta, Rolf i Persien : berättelse för
pojkar. - 1 CD-R (3 tim., 13 min.). - Inläsare:
Peter Mattsson

Flygaren Rolf åker tillsammans med kamraten
Gurra på uppdrag med två amerikanska piloter
till Persien. De skall bistå ett amerikanskt olje-
bolag men hamnar i svårigheter, indragna i
strider med kommunistiska rebeller. Rebellerna
har tagit emot vapen som smugglats in med
flyg i de norra delarna av Persien. För att hind-
ra rebellerna och dess allierade tvingas Rolf
med kamrater till strid. Tid: Efter 2:a världskri-
get. Inläst ur B. Wahlström, 1948.
BN 452 88 65

Nordström, Gunnar, Assist av Wallgren. - 1
CD-R (2 tim., 41 min.). - Angående författa-

rens härmed sammanhängande verk se: Re-
san till NHL. - Inläsare: Sven-Arne Svanberg

Del 7 i serien som börjar med resan till NHL.
Adam Wallgren är en av två ordinarie målvakter
under Seattles andra år i NHL. Kommer laget
att överleva? Skall någon av de två målvakter-
na bli förstemålvakt? Hur vill lagets coach ha
det? Och hur ser lagets ägare på saken? Det
enda säkra är att säsongen är lång och tung
och att Adams plockhandske inte alltid är så
magisk. Inläst ur B Wahlström, 2002.
BN 452 92 26

Hub. Finsk skönlitteratur
Cabot, Meg, Prinsessa parrasvaloissa. - 5 ljud-

kassetter i 1 box (ca 6 tim.). - Inläsare: Inkeri
Wallenius. - 1 6-kass.emballage

Teoksella Prinsessapäiväkirjat alkaneen sarjan
2.osa. Mia on jo ehtinyt kuvitella prinsessahös-
sötyksen olevan ohi, kunnes hän joutuu suurta
huomiota herättävään tv-haastatteluun. - Del 2 i
serien som börjar med Prinsessapäiväkirjat.
Mia har börjat tro att uppmärksamheten kring
hennes person som kronprinsessa har lagt sig.
Men när hon blir intervjuad i tv hamnar hon åter
i mediernas mittpunkt.
BN 454 75 13

Levola, Kari, Maailmantapin koulukyydit. - 1
ljudkassett i 1 box (ca 1 tim.). - Inläsare: Miika
Korkiakoski. - 1 6-kass.emballage

Teoksella Maailmantappi ja Tikkari-Tiina alka-
neen sarjan 2. itsenäinen osa. Kaverukset al-
kavat koulun, mutta heidän koulutiensä on pit-
kä. Matkan varrella tapahtuu kaikenlaista jän-
nittävää ... - Självständig del i serien som börjar
med Maailmantappi ja Tikkari-Tiina. De börjar i
första klass. Längs den långa skolvägen finns
mycket att se och uppleva.
BN 454 00 85

Mörö, Mari, Pyryhattu ja Viimapää. - 2 ljudkas-
setter i 1 box (ca 1 tim.). - Inläsare: Miika Kor-
kiakoski. - 1 6-kass.emballage

Satukokoelma, jossa päähenkiloinä Pyryhattu
ja Viimapää. He keräävät tuulta ja myyvät sitä
torilla purjehtijoille ja maanviljelijöille. Mutta sit-
ten tuulivarastot loppuvat... - Sagosamling, där
huvudpersonerna Pyryhattu och Viimapää
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samlar vind som de sedan säljer på torget till
seglare och jordbrukare...
BN 454 00 86

Nopola, Sinikka, Risto Räppääjä ja komea
Kullervo / [Sinikka] Nopola, [Tiina] Nopola. - 3
ljudkassetter i 1 box (ca 2 tim.). - Inläsare: Ilk-
ka Aro. - 1 6-kass.emballage

Teoksella Hetki lyö, Risto Räppääjä, alkaneen
sarjan 6. itsenäinen osa. Rauha näkee vasta-
päisen talon parvekkeella nuoren miehen, Kul-
lervon, ja kutsuu hänet teelle ... - Del 6, fristå-
ende, i serien som börjar med Hetki lyö, Risto
Räppääjä. Rauha upptäcker en ung man, Kul-
lervo, på balkongen mittemot. Hon bjuder ho-
nom på the ...
BN 454 00 89

Suomen lasten Hölmöläissadut / [toimittanut]
Pirkko-Liisa Surojegin. - 3 ljudkassetter i 1
box (ca 2 tim., 40 min.). - Inläsare: Miika Kor-
kiakoski. - 1 6-kass.emballage

50 kertomusta Hölmölän kylän touhuista. Vain
hölmöläiset keksivät kylvää suolan siementä tai
käyttää järveä vellipatana. Kertomuksissa elää
perinteinen suomalainen maalaiselämä töineen
ja tapoineen. - 50 berättelser om livet i byn
Bemböle. Endast bembölingar kan komma på
idén att använda salt som säd eller att använda
sjön som vällinggryta.
BN 454 00 94
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Facklitteratur
I. Konst, musik, teater

och film
Clementi, Eva, Solisten : om divor, underbarn

och musikmagiker / Eva Clementi, Eva Lind-
ström. - 1 CD-R (1 tim., 42 min.). - Inläsare:
Marika Bergström. - Musikillustrationer

En del musiker verkar födda med en talang
som nästan ter sig magisk. Förf. berättar om tio
sådana naturbegåvningar vars personligheter
är mytomspunna. Om Paganini sades det att
ingen någonsin hörde honom öva och om Ma-
ria Callas sång att den fick fåglarna att sluta
kvittra. Vidare får läsaren bekanta sig med bl.a
Vladimir Horowitz, Ravi Shankar, Louis Arm-
strong, Jussi Björling och Pablo Casals. Mu-
sikinslag. Inläst ur NoK, 2001.
BN 445 62 59

V. Medicin
Höjer, Dan, Lilla snopp-boken / Dan Höjer,

Gunilla Kvarnström. - 1 CD-R (1 tim., 38
min.). - Inläsare: Sven-Arne Svanberg

På ett rakt och okonstlat sätt behandlas pojkar-
nas könsorgan ur alla tänkbara perspektiv. Här
berättas om "snoppkulturer" i andra länder och
andra tider. Bland annat om hur kondomer såg
ut förr, hur lösaktigt leverne bestraffades, var-
ifrån ordet onani kommer samt vad snopp heter
på olika språk. Vanliga "killfrågor" besvaras och
det finns en förteckning över nyttiga adresser,
bl.a. till BRIS och RFSU. Inläst ur R&S, 2002.
BN 452 75 98
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PUNKTSKRIFTSBÖCKER

Skönlitteratur
Hc. Svensk skönlitteratur
Burman, Gun, Har jag en dotter? : [en bok om

demens]. - 2 vol. (151 s. tryckt punktskrift). -
Fullskrift

Elisabet är i femtioårsåldern, skild med två dött-
rar. När hennes mamma drabbas av demens
och börjar uppträda som barn på nytt får Elisa-
bet en ny och omtumlande roll. Mamman för-
svinner in i sitt eget universum samtidigt som
hon högst påtagligt är kvar. Med tiden blir de
absurda och nästan komiska situationerna fler
och fler. Stark anhörigskildring om livet med en
demenssjuk mor. Kopierad från AlfabetaA-
namma, 2001.
BN 443 35 71

Coelho Ahndoril, Alexandra, Stjärneborg :
roman. - 4 vol. (379 s. tryckt punktskrift). -
Fullskrift

Roman om den danske astronomen Tycho Bra-
he, 1546-1601. Handlingen utspelar sig under de
år då Brahe vistades på ön Ven i Öresund, där
han byggde det observatorium som givit boken
dess namn. Tankeväckande roman om längtan
och fåfänga, makt och maktmissbruk. Men också
om dem som kom i andra hand, familjen som
valdes bort när Brahe försökte göra sig evigt
ihågkommen redan som levande. A.C.A., 1966- .
Kopierad från Bonnier, 2003.
BN 454 32 71

Ekh, Ulla, Johanssons dotter blir mamma. - 2
vol. (124 s. tryckt punktskrift). - Angående
författarens härmed sammanhängande verk
se: Johanssons dotter. - Fullskrift. - Glestryck

Märta och Sture bor på landet med Märtas
pappa. De väntar barn och under tiden får vi ta
del av julstök, grisslakt och besök av faster. Om
barnafödandet berättas först på sista sidan. Få
personer och okomplicerad handling. Kopierad
från LL-förl., 2001.
BN 449 76 61

Här bor jag : kvinnors berättelser om incest, ri-
tuella och andra sexuella övergrepp / redak-
tion: Maria Nyman ... ; [utgiven i samarbete
med] Stödcentrum BEDA, Rsci - Riksorgani-
sationen stödcentrum mot incest. - 3 vol. (337
s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Var tionde kvinna i Sverige har utsatts för sex-
uella övergrepp i barndomen. 28 kvinnor från
olika delar av landet berättar i lyrik och kortpro-
sa om det outsägliga, om smärtan, skammen
och skulden. Att skriva om det mest förbjudna
har för dessa kvinnor varit en process mot ett
helande, och i slutet av antologin beskriver de
kort sin nuvarande situation. Stark och angelä-
gen läsning om ett stort samhällsproblem. Ko-
pierad från Gondolin, 2002.
BN 452 22 26

Johansson, Sten, Kebbe och Pers nesor. - 5
vol. (448 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Pers liv tar här en avgörande vändning. Främst
sätter moderns canceroperation outplånliga
spår i hans själ. Vidare tjänstgör han vårtermi-
nen 1964 som lärarvikarie vid Lövsta ung-
domsvårdsskola. Klientelet består av svårskötta
pojkar med många problem. Efter många för-
ödmjukelser får Per god kontakt med pojkarna.
Lättläst, levande bok med snabba skeenden
som även lämpar sig för ungdom från högsta-
diet och uppåt. Kopierad från Kebbe-förl., 2002.
BN 451 34 21

Landerholm, Lotta, Biätaren. - 7 vol. (641 s.
tryckt punktskrift). - Fullskrift

Kriminalkommissarie Håkan Åström har fått
låna en stuga på Gotland av Karin Ardner,
åklagare. Jill Rosberg kommer till ön för att titta
på fåglar och klara av något annat viktigt.
Bondsonen Ragnar fångas av Jills charm och
hemligheter. Alla dras ofrivilligt in i mörka hän-
delser, som börjar under den blommande ljusa
midsommarnatten med ond bråd död, mord och
hämnd. L.L., psykolog och deckarförf. Kopierad
från AlfabetaAnamma, 2002.
BN 454 32 75



TPB NYFÖRVÄRV PUNKTSKRIFT VUXEN 03/5-6 Skönlitteratur

5-6 - 58

Lindqvist, Herman, Tacka katten för det. - 3
vol. (261 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Samling med 33 nyskrivna kåserier. Förf. skri-
ver bl.a. om hur det är att bo i Frankrike, om
konsten att smuggla sand, om köksbestyr och
om konsten att stå i kö. Han är inte främmande
för något och, som den goda reporter han är,
utnyttjar han sin iakttagelseförmåga och finner
humoristiska poänger i vardagliga detaljer. Kå-
serier skrivna med en uppenbar glädje som
smittar av sig. Kopierad från Norstedt, 2002.
BN 451 25 22

Pohjanen, Bengt, Trevliga djävlar : roman. - 6
vol. (537 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Berättaren är en avhoppad gränsriddare,
smugglare och gulaschbaron. Hans berättelse
går från Tornedalen och ut i världen med Tita-
nic. Från Amerika hämtas hem en totempåle i
vilken mäktiga gudar bor. Den orsakar förvir-
ring, förbannelse och nya osannolika äventyr
och händelser i Tornedalen. Är det den som får
kvinnorna att hänge sig åt sexuella orgier och
som får männen att dra till Palestina? På en
frustande prosa berättas otaliga rövarhistorier.
Kopierad från Norstedt, 2003.
BN 454 57 78

Söderholm, Margit, Våren kommer till Tyrsta. -
6 vol. (555 s. tryckt punktskrift). - Angående
författarens härmed sammanhängande verk
se: Grevinna. - Fullskrift

Del 5 i den s.k. Hellesta-serien inledd med
Grevinna. Året är 1860; unge Wilhelm Anckar-
berg har just återvänt till Sverige. Han skyndar
till fädernegården Tyrsta där brodern Jacques
bor. Men Wilhelm känner sig inte välkommen;
han reser vidare till Stockholm och adjutantt-
jänsten hos kronprinsen. Kopierad från B.
Wahlström, 1974.
BN 451 51 91

Westö, Kjell, Lang : roman. - 5 vol. (344 s.
tryckt punktskrift). - Fullskrift

Christian Lang, bosatt i Helsingfors, är en
framgångsrik värd för en pratshow i TV. Han
genomlever en livskris. Från att ha varit populär
och lyhörd för sin samtid har han allt svårare att
finna sig tillrätta. Mitt i denna gråhet träffar han
en kvinna, som väcker hans kärlek och de har

ett passionerat, men också komplicerat, för-
hållande. Om sexualitetens kraft och medie-
samhällets nedbrytande påverkan. Kopierad
från Norstedt, 2002.
BN 454 16 79

Hce. Utländsk skönlitteratur
i svensk översättning

Boge, Anne-Lise, Månskensdansen. - 4 vol.
(392 s. tryck punktskrift). - Fullskrift

Del 5 i serien inledd med Brudköpet. Harald gör
en ovärderlig insats på gården. Vänlig och
hjälpsam som han är charmar han alla, och
Malin känner hur hon dras till honom. Men gifta
sig, det vill hon inte. Men på midsommarnatten
ser hon honom tillsammans med den unga,
vackra Laura. Och då känner Malin svartsjukan
bränna i hjärtat... Handlingen utspelas i Norge.
Kopierad från Richter, 2000.
BN 451 35 26

Bradley, Marion Zimmer, Magikerns dotter. - 8
vol. (764 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Winter Musgrave är begåvad med ovanliga
psykiska krafter, vilket är henne både till skada
och nytta. När hon drabbas av en mängd onda
och oförklarliga fenomen förstår hon att hon
måste använda sig av de magiska krafterna för
att överleva. Händelserna utspelas i dagens
USA med en blandning av kärlek, störda famil-
jerelationer, egendomliga dödsfall och ockul-
tism. Mystikfylld roman av New Age-karaktär.
Kopierad från Rabén Prisma, 1998.
BN 453 38 50

Chevalier, Tracy, Flicka med pärlörhänge. - 5
vol. (470 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Vermeers berömda målning Flicka med turban
är romanens utgångspunkt. I romanen heter
flickan Griet, 16 år, tjänsteflicka hos familjen
Vermeer i 1600-talets Delft. Hon får förtroendet
att städa i konstnärens ateljé. Ett märkligt
samförstånd uppstår mellan henne och Verme-
er. Konstnärens rike mecenat fattar tycke för
flickan och vill ha en målning av henne. Förtä-
tad, ödesmättad roman, full av sensualism och
mystik. Kopierad från B. Wahlström, 2001.
BN 452 04 12
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Coetzee, J. M., Onåd. - 4 vol. (457 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

David Lurie, medelålders universitetslärare i
Kapstaden, tvingas på grund av en kärleksaffär
med en studentska att helt ändra sitt liv. Han
tar sin tillflykt till dottern Lucy som lever på lan-
det. Det drama som följer har många bottnar.
Det handlar om sexualitet och utnyttjande, om
våld och underkastelse samt om ras. En stark
roman om Sydafrika efter apartheid och en
skildring av relationen mellan far och dotter.
Kopierad från Bromberg, 2000.
BN 449 68 75

Cookson, Catherine, Gycklarens dotter. - 10
vol. (938 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Historisk roman från 1800-talets England. Emma
är cirkusbarn av spanskt påbrå. Hon gifter sig ti-
digt och får ett slitsamt liv. Men efter många upp-
slitande händelser möter hon slutligen lyckan.
BN 451 25 61

Drabble, Margaret, Mörk fjäril. - 9 vol. (858 s.
tryckt punktskrift). - Fullskrift

Faro, ung vetenskapsjournalist, besöker sin
mormors hemstad i kolgruvedistrikten i södra
Yorkshire i England för att delta i ett genetiskt
forskningsprojekt. Mormodern flydde från hem-
staden för att studera, men hennes liv blev
ändå inte som hon önskat. Modern gav upp
sina studier för en mans skull. Hur ser Faros
framtid ut? Lägger ärftliga gener hinder i vä-
gen? Spännande och tankeväckande om arv
och miljö. Kopierad från Forum, 2002.
BN 451 34 70

Eddings, David, De utvalda / David & Leigh
Eddings. - 10 vol. (1013 s. tryckt punktskrift). -
Fortsättes av: Knivens sång

Del 1 i boken om Tjuven Althalus. Althalus är
en rånare och mördare. Han är en lyckans
man, men lyckan vänder och han tvingas ta ett
enkelt uppdrag. Han ska stjäla en bok ur Huset
vid världens ände. Han hittar boken men blir
inlåst i huset tillsammans med en talande katt
som lär honom läsa. När han lämnar huset har
han läst boken och får i uppdrag att finna och
leda en skara människor som skulle rädda
världen. Kopierad från B. Wahlström, 2001.
BN 450 68 09

George, Elizabeth, Minnets labyrint. - 19 vol.
(1980 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Under en konsert får den 28-årige violinvirtuo-
sen Gideon Davies ett sammanbrott. Under sitt
sökande efter hjälp gör han allt mer fasansfulla
upptäckter. Familjen har undanhållit honom
sanningen om varför modern försvann. Han sö-
ker efter henne men innan de hinner träffas blir
hon mördad. Kriminalkommissarie Thomas
Lynley och poliskonstapel Barbara Havers
måste ta itu med både gamla och nya mord i
detta familjedrama. Kopierad från Prisma,
2001.
BN 452 04 13

Kertész, Imre, Fiasko. - 7 vol. (713 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

En ungersk författare med erfarenheter från
nazisternas förintelseläger får den roman han
skrivit om sina erfarenheter refuserad av förla-
get. Hans nya romanförsök blir Fiasko, en ro-
man i romanen, som handlar om en mans liv i
en totalitär stat. Snart ser man ett sammanhang
mellan de två delarna. Mörkt suggestiv skildring
om att överleva under omänskliga förhållanden.
I.K., 1929- , ungersk förf. Nobelpris i litteratur
2002. Kopierad från Norstedt, 2000.
BN 452 46 14

Ullmann, Linn, Nåd. - 3 vol. (266 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Ställd inför ett förtärande cancerbesked, tving-
as tidigare kulturjournalisten Johan Sletten att
prövande granska sitt liv. I förtätade återblickar
erinrar han sig barndomen, föräldrarna, sitt för-
sta och andra äktenskap, sonen Andreas...
Texten lockar på ett varsamt men samtidigt
uppfordrande sätt fram livets stora frågor om
skuld och ansvar. Vårdad prosa, väl avpassad
för bokens tema. L.U., norsk förf., 1966- . Ko-
pierad från Norstedt, 2003.
BN 454 56 91
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Facklitteratur
C. Religion
Min kärlek är korsfäst : birgittinska böner och

hymner / [urval och översättningar: Birgitti-
noblaterna i Stockholm]. - 43 s. tryckt punkt-
skrift. - Fullskrift

Samling med birgittinska böner och hymner
som tillkommit med anledning av 700-års jubi-
léet av hennes födelse 1303. Hymnerna och
bönerna är både nytt och gammalt material och
riktas inte bara till Birgitta utan andra helgon
och martyrer inom hennes orden som t.ex. den
heliga Katarina m.fl. Boken ger en mångsidig
bild av den birgittinska spiritualiteten och an-
dan. Kopierad från Veritas, 2002.
BN 453 13 71

D. Filosofi och psykologi
Browne, Sylvia, Livet på andra sidan : ett me-

diums guide till vår värld och nästa. - 5 vol.
(453 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

S.B., välkänd som medium i USA, ger här en
mycket detaljerad beskrivning av människans
tillvaro på andra sidan döden, i en ny värld av
gudsgemenskap, kärlek och skönhet. Detta är
människans eviga hem, mellan olika inkarna-
tioner på jorden. Förf. hävdar att hon fått denna
inblick i livet på "andra sidan" via anden Fran-
cine, hennes andlige vägvisare och skyddsan-
de. Tidstypisk new-age-litteratur i amerikansk
tappning. Kopierad från Richter, 2001.
BN 450 69 92

F. Språkvetenskap
Dean, Michael, Extreme sports. - 49 s. tryckt

punktskrift. - Fullskrift
Bearbetad och förkortad version på engelska.
Ordförråd: 600 ord. Extremsporter är sporter av
mycket olika slag men gemensamt för dem alla
är att de kan vara farliga och att de utövas av
personer som gillar utmaningar. Exempel på
extremsporter är grottdykning, glidflygning, fall-
skärmshoppning och snowboardåkning. Kopie-
rad från Pearson education, 2001.
BN 445 16 93

Grahame, Kenneth, The wind in the willows /
retold by Anne Collins. - 65 s. tryckt punkt-
skrift. - Fullskrift

Bearbetad och förkortad version på engelska
av Det susar i säven. Ordförråd : 600 ord. Råtta
älskar floden, Mullvad är rädd för okända saker,
herr Grävling tycker inte om besökare och
Padda är en galenpanna. Tillsammans upple-
ver de fyra vännerna många härliga äventyr.
Kopierad från Longham, 2000.
BN 444 14 44

Gram, Dewey, Gladiator : [a hero will rise] /
based on the screenplay by David Franzoni ...
; retold by Annette Keen. - 2 vol. (159 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Bearbetad och förkortad version. Svårighets-
grad 4: 1700 ord. Tvingad in i slaveriet av en
korrupt, incestuös arvinge till tronen, blir den
romerske generalen Maximus en gladiator.
Hans skicklighet på arenan för honom slutligen
till Rom och Colosseum och till en hämndlysten
kraftmätning med den nye kejsaren. Kopierad
från Longman, 2001.
BN 443 82 28

Grisham, John, The Brethren / retold by Nan-
cy Taylor. - 2 vol. (199 s. tryckt punktskrift). -
Fullskrift

Bearbetad och förkortad version på engelska.
Ordförråd: 2300 ord. I fängelset Trimble sitter
den vanliga blandningen av skurkar och några
äldre herrar som kallar sig för the Brethren. De
ordnar juridisk hjälp åt andra fångar och intrige-
rar för att komma över andras pengar. Kopierad
från Pearson education, 2001.
BN 444 83 80

Grisham, John, The testament / retold by Ka-
ren Holmes. - 2 vol. (207 s. tryckt punktskrift).
- Fullskrift

Bearbetad och förkortad version på engelska.
Ordförråd: 3000 ord. Juridisk thriller och även-
tyrsroman om pengarna och livet, om rättvisa
och moral. En excentrisk miljardär skriver ett
nytt testamente strax före sin död. Till arvinge
utser han sin okända utomäktenskapliga dotter.
En utbränd advokat ska söka reda på henne.
Kopierad från Pearson Education, 2001.
BN 444 84 12
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Highsmith, Patricia, The talented Mr. Ripley /
retold by Kevin Hinkle. - 2 vol. (188 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Bearbetad och förkortad version på engelska.
Ordförråd: 2300 ord. Tom Ripley nästlar sig in
hos en rik ung amerikan som lever lata dagar i
en by utanför Neapel. Ripley upplevs till en
början som en stillsam och finkänslig person,
men under den charmfulla ytan gömmer sig en
man utan samvete och moraliska hämningar.
Kopierad från Pearson education, 2001.
BN 445 09 48

Lindström, Fredrik, Jordens smartaste ord :
språkliga gåtor och mänskligt tänk. - 4 vol.
(333 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Humoristiska funderingar i populärvetenskaplig
form kring det svenska språket: vår språkliga
kreativitet, hur språket förändras, våra person-
namns historia, skällsord och varför vi svenskar
svär så mesigt. Tonvikten ligger på de enskilda
ordens utveckling fram till nutid. Uppföljare till
"Världens dåligaste språk" av F.L., 1963- ,
språkvetare, komiker och radioman. Kopierad
från Bonnier, 2002.
BN 452 44 64

Lundström, Beata, Teckenspråket är grunden
i vår profession : en bok om tolkyrket och om
Sveriges teckenspråkstolkars förening. - 4
vol. (350 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Denna bok handlar om tolkföreningens arbete
under mer än 30 år. Den bildades på den första
kursen någonsin för tolkar för döva och fick nam-
net Sveriges Dövtolkars förening. Först såg sig
medlemmarna som, och betraktades som, dövas
tolkar men med tiden stod det klart att uppgiften
var att göra kommunikation möjlig mellan döva
och hörande. 1983 bytte man därför namn till
Sveriges Teckenspråkstolkars Förening. Kopie-
rad från STTF, 2001.
BN 443 76 91

Shelley, Mary W., Frankenstein / retold by De-
borah Tempest. - 3 vol. (240 s. tryckt punkt-
skrift). - Fullskrift. - Glestryck

Den unge vetenskapsmannen Victor Franken-
stein lyckas skapa en konstgjord människa. Den-
na försöker bli omtyckt men hans upphovsman
grips av fasa för sin skapelse och stöter bort den.

Varelsen förvandlas till ett monster som regerar
Frankensteins hela tillvaro och blir hans öde. Be-
arbetad och förkortad version. Nivå 3: 1200 ord.
Kopierad från Longman, 2000.
BN 443 81 60

Stevenson, Robert Louis, Kidnapped / retold
by John Escott. - 73 s. tryckt punktskrift. -
Fullskrift

Bearbetad och förkortad version. Svårighetsgrad
2 med ett ordförråd på 600 ord. Äventyrsberättel-
se från Skottland på 1750-talet. Den unge föräld-
ralöse David Balfour blir genom sin vänskap med
jakobiten Alan Breck indragen i den skotska fri-
hetskampen. De upplever många äventyr till-
sammans. Kopierad från Longman, 2000.
BN 443 88 37

G. Litteraturvetenskap
Mazzarella, Merete, Linjer mellan stjärnor : es-

säer om identitet / Merete Mazzarella. - 5 vol.
(353 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

En engagerande och stimulerande tankebok,
skriven med ett språk som samtidigt känns
lekfullt lätt och vetenskapligt stringent. Hon an-
vänder sitt eget liv som referens när hon dryftar
de stora frågorna: Vad är identitet? Vem är det
som avgör vem jag är - jag själv eller någon
annan? Vilket är egentligen förhållandet mellan
det specifika och det kollektiva? M.M., 1945- .
Prof. i nordisk litteratur vid Helsingfors univer-
sitet. Kopierad från Söderström, 2002.
BN 454 15 77

I. Konst, musik, teater
och film

Stenius, Yrsa, Tills vingen brister : en bok om
Jussi Björling. - 7 vol. (678 s. tryck punkt-
skrift). - Fullskrift

Personligt vinklad biografi över Jussi Björling,
1911-1960. Det är en bok om ett stort konst-
närskap och ett mänskligt drama: ödet att vara
född med en stor begåvning. Förf. analyserar
sambanden mellan Jussis storhet som sånga-
re, den tyranniske faderns tidiga träning och
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Jussis senare svåra privatliv och alkoholism.
Kopierad från Bromberg, 2002.
BN 452 89 27

Örnberg, Anna, Lilla fyndguiden : [hitta rätt på
loppis och auktion]. - 2 vol. (161 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Liten handbok att ta med sig när man är på
auktion eller på en loppmarknad. Här ges tips
och goda råd för den som vill göra fynd bland
bättre begagnade saker som fortfarande funge-
rar och gamla prylar med charm och patina.
Viktigt att tänka på innan man köper något är
om sakerna är gamla eller nya, trasiga eller
hela, om det går att laga dem, om de kan ren-
göras, putsas eller poleras och vad stämplarna
betyder. Kopierad från Semic, 2001.
BN 445 63 12

L. Biografi med genealogi
Brolin, Daniel, 165 dagar : ett kidnappnings-

drama / Daniel & Paulina Brolin ; berättat för
Jonatan Sverker. - 4 vol. (339 s. tryckt punkt-
skrift). - Fullskrift

I januari 1998 kidnappades det unga missio-
närsparet Daniel och Paulina Brolin i Dagestan
och hölls sedan fångna i en mörk och möglig
källarhåla i Tjetjenien i 165 dagar. I boken skild-
ras kidnappningen, fångenskapen, det politiska
spelet bakom kulisserna och den dramatiska
frigivningen. Samtidigt är det en berättelse om
en stark gudstro. Kopierad från Libris, 2002.
BN 451 27 39

Pelzer, David J., Pojken som överlevde. - 7
vol. (654 s. tryckt punktskrift). - Angående
författarens härmed sammanhängande verk
se: Pojken som kallades Det. - Fullskrift

Del 3 i en självbiografisk trilogi inledd med Poj-
ken som kallades Det. Dave växer upp med en
sjuk mamma och frånvarande pappa. Det är en
barndom med både psykisk och fysisk miss-
handel. Han hamnar på olika fosterhem men
finner ingen trygghet. Tack vare en enorm vilja
lyckas Dave skapa sig ett meningsfullt liv och ta
sig ur det grepp som modern fortfarande har,
trots att hon inte längre finns i hans närhet. Ko-
pierad från Forum, 2002.
BN 449 90 56

Persson, Dennis, Jag bröt med nazismen / i
samarbete med Jonas Hållén. - 96 s. tryckt
punktskrift. - Fullskrift

Rakt och osentimentalt berättar förf. om sina
sex år som organiserad nazist, om avhoppet
och om sin barndom. Känslan av utanförskap
och ensamhet grundläggs tidigt. När han så
kommer i kontakt med nazismen blir han äntli-
gen del i en gemenskap. Han njuter av att till-
höra en fruktad subkultur, men kommer slutli-
gen till en vändpunkt och lämnar rörelsen. Ko-
pierad från LL-förl., 2001.
BN 444 71 34

Roberts, Monty, Shy Boy : hästen som kom in
från det vilda. - 2 vol. (197 s. tryckt punkt-
skrift). - Fullskrift

Förf. är världsberömd för sin humana metod att
rida in hästar som bygger på att vara oerhört
lyhörd för hästens sätt att kommunicera. Här
redovisas ett projekt där han under ett år fick
prova sin metod på en vildhäst, Shy Boy, i dess
naturliga miljö. Det är en spännande berättelse
som utspelas i de kaliforniska bergstrakterna
och som mynnar ut i frågan om vad som skulle
hända om Shy Boy återvänder till vildmarken.
Kopierad från Forum, 2000.
BN 448 85 39

N. Geografi
Chester, Carole, Rom : allt du behöver veta. -

3 vol. (315 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift. -
Reliefbilder ingår (8 bl.)

En kort historik om staden Rom följs av tips
kring sevärda platser, kyrkor och museer samt
djur och natur i området. Shopping, mat och
dryck, hotell och nöjen samt "Roligt för barn"
presenteras. Kapitlet "Bra att veta" tar upp vik-
tig information om bl.a. polis, apotek och kol-
lektivtrafik. Kortfattad och informationsrik rese-
guide. Kopierad från Norstedt, 1995.
BN 445 79 44

Grossman, Susan, Paris : allt du behöver veta
/ [djur- och naturavsnittet av Paul Sterry]. - 3
vol. (298 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift. -
Reliefbilder ingår (9 bl.)

Kortfattad reseguide om Paris, där även fakta
om de nyaste monumentalbyggnaderna i cent-
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rum finns med. Förutom traditionella kapitelru-
briker som Sevärt, Mat och dryck, Nöjen etc.
ingår också kapitlet Djur och Natur. En guide
som passar bra för förstagångsbesökaren. Ko-
pierad från Norstedt, 1994.
BN 445 79 16

Kartbok Europa : [bildbilaga]. - 1 atlas ([51] bl. i
taktil struktur, [2] bl. punktskrift). - Fullskrift

24 kartor över länder i Europa, reliefbilder i
svällpapper. Varje land har en karta med poli-
tisk och fysisk information. Kartorna visar land-
gränser, huvudstäder och några övriga städer,
viktiga floder, berg etc. En översiktskarta över
alla länder i Europa med och utan text ingår.
BN 455 01 04

O. Samhälls- och rätts-
vetenskap

Hännestrand, Bo, Människan, samhället och
ledarhunden : studier i ledarhundsarbetets hi-
storia. - 15 vol. (1513 s. tryckt punktskrift). -
Fullskrift

Inledningsvis diskuterar förf. förutsättningarna
för synskadades användning av hundar under
historisk tid. Tyngdpunkten i avhandlingen ligg-
er vid 1900-talets organiserade utbildning av fö-
rare, hundar och instruktörer. Bland annat re-
dovisas skillnader och likheter mellan olika län-
ders ledarhundsskolor. Boken avslutas med en
fallstudie där den svenska ledarhundsverksam-
hetens utveckling beskrivs.
BN 448 82 24

P. Teknik, industri och
kommunikationer

Hedin, Gunnar, Svenska varv världsledande. -
7 vol. (678 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Drygt 30 kapitel om svensk varvshistoria som
inleddes när Baltzar von Platen grundade Mo-
talas Mekaniska Verkstad 1822. Det första
ångfartyget, Motala, levererades 1831 till be-
ställaren postverket. Medryckande, faktaspäck-
ade skildringar om hur den svenska varvsindu-
strin blir en föregångare i en snabb industriell
utveckling. Under många år kom svenska varv

att bli välkända över hela världen. Kopierad
från Tre böcker, 1995.
BN 447 34 34

Q. Ekonomi och närings-
väsen

Ernblad, Ingvar, Djursjukhuset / Ingvar Ernb-
lad och Emma Kronqvist. - 3 vol. (257 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Djursjukhuset har under många år varit en po-
pulär TV- serie. Boken följer TV-programmets
upplägg och man får följa ett antal djur genom
deras behandlingar. Veterinärer och djursköta-
re beskriver sina arbeten och förmedlar drama-
tiken som förekommer bakom kulisserna på
djursjukhus och på Kolmårdens djurpark. Mö-
tena med djur och djurägare bjuder på såväl
glädje som sorg. Kopierad från W&W, 2001.
BN 444 82 03

Gergely, Anikó, Culinaria Ungern. - 8 vol. (778
s. tryckt punktskrift)

Med utgångspunkt i de olika geografiska regio-
nerna Pustan, Budapest med omgivningar, nor-
ra Ungern och Transdanubien presenteras det
ungerska kökets rätter: från gulasch, kåldolmar
och langos till traditionella tårtor och bakverk.
Innehåller förutom cirka 200 recept även re-
portage kring vinodling, påsk- och julfirande,
bröllop samt framställning av olika råvaror.
Svenskt och ungerskt receptregister ingår. Ko-
pierad från Könemann, 2000.
BN 446 51 31

Jansson, Lars Magnus, Lätta kokboken. - 3
vol. (303 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift. -
Glestryck

Utmärkt baskokbok med enkla och tydliga re-
cept till vardagsmat och enklare festmat, t.ex.
havregrynsgröt, strömmingslåda, paella och
chokladmousse. Recepten inleds med en för-
teckning över nödvändiga redskap och ingredi-
enser. Kapitelindelning med kött, fisk, potatis,
äggrätter, efterrätter m.m. Kopierad från LL-
förl., 2001.
BN 444 30 40
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Karaszi, Peter, Använd media : handbok i hur
ditt företag kan få positiva omnämnanden i
press, radio och TV. - 9 vol. (1020 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Handbok om hur man som yrkesverksam inom
näringslivet förhåller sig till media. Förf. är själv
journalist och tar här upp allt från hur man for-
mulerar pressmeddelanden till hur krissituatio-
ner hanteras när media träder in. Främst av-
sedd för näringslivets företrädare, men även
som introduktion för den som är intresserad av
media. Kopierad från PK förl., 1998.
BN 450 26 74

Ribbing, Magdalena, Ja! : allt om bröllop från
frieri till morgongåva. - 4 vol. (325 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Strikta regler för vett och etikett har nästa för-
svunnit i de flesta sammanhang. Magdalena
Ribbing har alltid påpekat i sina böcker att hän-
syn och omtanke är viktigast. Vid två tillfällen är
regler ändå bra att följa, bröllop och begrav-
ning. Här ger förf. först en historisk bakgrund
och därefter råd. Hon skriver om frieri, lysning,
vigsel, morgongåva, arvsrätt m.m. Bra handbok
för både värdfolk och gäster. Kopierad från DN,
2002.
BN 449 22 62

Triberg, Annica, Potatis : 50 läckra potatisre-
cept / [recept: Björn Werelius ; text & recept-
bearbetning: Annica Triberg]. - 110 s. tryckt
punktskrift. - Fullskrift

Potatis, självklar bas i traditionell svensk matkul-
tur, har numera konkurrens av ris och pasta.
Detta är en kokbok för den som tycker om pota-
tis, men har glömt hur man lagar de klassiska re-
cepten. Men det är också en inspirationskälla för
alla som just har upptäckt hur mångsidig potati-
sen är som råvara. Inledningsvis ett litet ABC om
olika potatissorter, deras kvalitéer och använd-
ningsområden. Kopierad från ICA, 2001.
BN 451 25 21

V. Medicin
Bilder på kroppen : reliefbilder ur Bonniers lä-

karbok. - 4 s. tryckt punktskrift. - Fullskrift. -
Reliefbilder ingår (40 bl.)

Reliefbilderbok innehållande de reliefbilder som
följer den löpande texten i punktskriftsboken
Bonniers läkarbok.
BN 449 94 08

Larsson, Gerry, Krishantering : en handbok för
vanligt fôlk / [av Gerry Larsson och Lars Ös-
terdahl]. - 2 vol. (180 s. tryckt punktskrift). -
Fullskrift

Om hur man som medmänniska kan möta och
hjälpa andra i ens närhet som hamnat i en kris.
Här beskrivs de olika faser med symtom och
reaktioner som man går igenom i en krissitua-
tion. Vissa avsnitt är skrivna för räddnings-
tjänstens personal men boken är lättläst och
vänder sig även till enskilda. Förf. är professor i
stresspsykologi. Boken innehåller en kort litte-
raturlista för vidare läsning i ämnet. Kopierad ur
Statens räddningsverk, 2001.
BN 451 99 65



TPB NYFÖRVÄRV PUNKTSKRIFT BARN OCH UNGDOM 03/5-6 Skönlitteratur

5-6 - 65

Barn- och ungdomslitteratur

Skönlitteratur
Hc. Svensk skönlitteratur
Dixelius, Märta, Men hallå lyssna på oss. - 70

s. tryckt punktskrift. - Fullskrift. - Glestryck
Dikter som handlar om hur det är att vara ton-
åring i dag. Ungdomars utsatthet och sökande
efter kärlek och identitet beskrivs ur olika per-
spektiv. Några aktuella ämnen är rädslan för
våld, såväl inom familjen som ute på gatan,
rädslan att vara annorlunda sexuellt, tankar om
föräldrars missbruk och skilsmässor. Kopierad
från LL-förl., 2001.
BN 445 16 11

Dömstedt, Tomas, Högre och högre. - 3 vol.
(228 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Karin Andersson är en alldeles vanlig tjej som
älskar att spela fotboll. Hon har hur kul som helst
som målvakt i tjejlaget. Men under en idrottsdag i
skolan visar det sig att hon också är en stor höjd-
hoppartalang. Plötligt står hon inför ett val: individ
eller lag, lek eller allvar, fotboll eller höjdhopp.
Vad ska hon välja? Karin är en stark tjej, och hon
väljer det som är viktigast för just henne. Kopie-
rad från R&S, 2002.
BN 447 42 09

Johansson, Ewa Christina, Spår i snö. - 4 vol.
(310 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Ett luciatåg med elever i åttan är på väg för att
lussa för sina lärare. En av flickorna i gänget
försvinner plötsligt spårlöst när de passerar
över en ödetomt. Hon har gjort en tidsresa och
förflyttats bakåt till år 1595. Där hamnar hon på
slottet Vitrin och blir felaktigt anklagad för att ha
hotat slottsherren, kastas i fängelse och ska
dömas till döden. Välskriven, lättläst och
spännande. Kopierad från Raketförlaget, 2002.
BN 449 34 26

Krog, Niklas, Den sista striden. - 4 vol. (389 s.
tryckt punktskrift). - Angående författarens
härmed sammanhängande verk se: Gudarnas
son. - Fullskrift

Del 3 i serien som börjar med Gudarnas son.
Janus, den unge makedonske spjutkastaren,
marscherar med Alexander den stores armé
mot världens ände. Han drömmer om att vinna
människors aktning genom att visa sig modig
på slagfältet. Men hans drömmar tas ifrån ho-
nom en efter en, tillsammans med hans vänner.
Till slut finns bara tanken på hämnd, men ock-
så känslorna för en persisk prinsessa. Kopierad
från R&S, 2002.
BN 448 31 33

Olsson, Sören, Cyberprinsen / Sören Olsson &
Anders Jacobsson. - 3 vol. (214 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Del 3 i serien som börjar med Emanuel. 16-
årige Emanuel har en ny flickvän, samtidigt
som han får ihop det med en tjej han träffat på
nätet, samtidigt som han fortfarande är kär i sin
före detta flickvän. Utöver allt detta är han
ständigt upptagen med att tänka på tjejer i all-
mänhet och sex i synnerhet. Kopierad från Ra-
bén & Sjögren, 2002.
BN 448 96 58

Svedelid, Olov, Mor är ingen häxa!. - [2.
punktuppl.]. - 3 vol. (258 s. tryckt punktskrift).
- Fullskrift

Från häxprocessernas tid på 1660-talet. Hu-
vudpersoner: Anders, 11 år, med sitt starka en-
gagemang i moderns lidande, bonden Thomas,
som kämpar med sin rädsla och den snipiga
Magdalena, vars grova förtal framkallar förföl-
jelse av en oskyldig människa.
BN 451 10 41

Hce. Utländsk skönlitteratur
i svensk översättning

Campbell, Eric, Havets jägare. - 3 vol. (265 s.
tryckt punktskrift). - Fullskrift

Två parallella berättelser som utspelas i havet
utanför Papua Nya Guinea: Andy och hans fa-
milj seglar, deras båt krossas av en jättevåg
och han tvingas att ensam i en jolle ge sig ut på
jakt efter hjälp. Kaleku befinner sig i en bräcklig
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kanot. Han måste locka till sig och döda en haj
för att bevisa sin skicklighet som jägare. De två
pojkarna träffas aldrig men båda måste kämpa
för att överleva. Suggestivt och spännande.
Kopierad från Opal, 2002.
BN 450 87 53

Rodrian, Irene, Möt livet, Ilse / efter berättelser
och anteckningar av Erika Rodrian. - [2.
punktuppl.]. - 4 vol. (279 s. tryckt punktskrift).
- Fullskrift

Efter en olycka blir Ilse, 16 år, blind. Sakligt,
osentimentalt och gripande skildras den första
chocken och den gradvisa anpassningen till
den nya tillvaron. Ilse inser så småningom att
blinda kan läsa, arbeta, bilda familj och leva ett
ganska vanligt liv.
BN 451 10 52

Smucker, Barbara, Flykten till Kanada. - [2.
punktuppl.]. - 3 vol. (235 s. tryckt punktskrift).
- Fullskrift

Två svarta slavflickor på en plantage i Missis-
sippi lyckas en dag fly. De når Kanada efter
många svårigheter tack vare den hjälp de får
på vägen av en hemlig organisation i 1800-
talets USA, som hjälpte svarta slavarbetare att
fly till friheten i Kanada.
BN 451 12 27

Tusen och en natt. Svenska, Tusen och en natt
/ i urval och bearbetning av Anna Wahlen-
berg. - [2. punktuppl.]. - 7 vol. (625 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift. - Reliefbild ingår

Ett urval av både kända och mindre kända sa-
gor ur Tusen och en natt. Här finns Anden i
flaskan, Sindbad sjöfararen, Ali Baba och Ala-
din och den underbara flaskan. Kopierad från
A&W, 1981.
BN 448 86 96

Hcf. Småbarnsberättelser
och sagor

Bobs nya stövlar. - 27 bl. tryckt punktskrift. -
Fullskrift. - Glestryck. - Bredvidbok

Bob har fått nya stövlar som knirkar. Lyftkranen
Kranis, som jobbar ihop med Bob, blir livrädd
och flyr. Sparv och Plugg - som tagit Bobs

lunchsmörgås - tävlar om vem som tar sig for-
tast hem, och så träffas alla på gårdsplanen där
alla oklarheter reds ut. Talande arbetsfordon
och grovt tillyxade dockor avbildas med starka
färger. Inga bildbeskrivningar. Kopierad från
Richter, 2002.
BN 452 85 02

Boie, Kirsten, King-Kong på semester. - 97 s.
tryckt punktskrift. - Fullskrift. - Glestryck. -
Bredvidbok. - 1 CD-R i ficka (DAISY 2.0)

I denna tredje bok om Sebastian och hans
marsvin King-Kong är lyckan över husdjuret
fortfarande stor. Men King-Kong får inte följa
med på familjens husvagnssemester. Sebasti-
an tar saken i egna händer och smugglar i
hemlighet med sitt älskade djur. Pappa blir rik-
tigt rasande när han upptäcker djuret. Kopierad
från Bergh, 2002. Punktskriftsbok för lästräning
med inläsning efter punktskriftsboken i tre läs-
hastigheter.
BN 450 70 77

Carroll, Sara, Var aldrig rädd för en drake!. -
23 bl. punktskrift. - Fullskrift. - Glestryck. -
Bredvidbok

Milo, från TV-serien om dockorna Tweenies,
leker riddaren Sir Milo. Han blir väldigt rädd när
han möter en liten drake ute på gården. Men
när draken plötsligt nyser, tycker Milo synd om
den. Draken har blivit förkyld och förkylda dra-
kar kan inte spruta eld. Bilder med klara färger
och ganska skarpa konturer. Inga bildbeskriv-
ningar. Kopierad från Richter, 2001.
BN 452 85 13

Cave, Kathryn, William och vargarna. - 3 vol.
(231 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift. -
Glestryck

William, som är i 8-årsåldern, blir arg när lilla-
syster Mary uppfinner ett fantasilamm. Hela
familjen intresserar sig för Mary och lammet,
och alla verkar glömma bort att William finns.
Han svarar därför med att själv hitta på en hel
vargflock. Men snart tar de sex vargarna över
allt mer och frågan är vad som händer i verklig-
heten och vad som är på låtsas. William själv är
inte riktigt säker. Kopierad från Bergh, 2002.
BN 451 46 90
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Cohen, Peter, Boris glasögon / Peter Cohen,
Olof Landström. - [32] s., 47 bl. punktskrift. -
Fullskrift. - Glestryck. - Interfolierad

Boris är en liten sorkliknande figur som rör sig i
en stadsmiljö med andra smådjur. Boris tycker
att han börjar se dåligt och får diagnosen att
han är astigmatiker. Han tycker själv att det lå-
ter fint och börjar leva ett nytt liv med glasögo-
nens hjälp. Efter ett tag längtar han tillbaka till
sin gamla, lite suddiga tillvaro och låter glas-
ögonen vara. Finurlig bilderbok med uttrycks-
fullt tecknade djur. Kopierad från R&S, 2002.
BN 452 75 27

Dahl, Carina, Dieselråttor och sjömansmöss :
tro, hopp och kärlek / Carina Dahl, Per Åhlin. -
53 bl. tryckt punktskrift. - Fullskrift. -
Glestryck. - Bredvidbok

Dieselråttan Mäster Estragon och den elake
skeppsråttan Stygge Smärting tävlar om vem
som ska regera över Högsta Topplocket, och
därmed ta makten i skeppets maskinrum.
Självklart vinner det goda tack vare nyvunnen
vänskap och hjältemodiga insatser. Robusta ill-
ustrationer i en akvarellaktig blandteknik med
ganska tydliga figurer i brun-grönmustig färg-
skala som är satta mot en vit bakgrund. Kopie-
rad från R&S, 2002.
BN 452 91 96

Davidsson Neppelberg, Helena, Vera i träd-
gården. - [32] s., 28 bl. punktskrift. - Fullskrift.
- Glestryck. - Interfolierad med vita blad

Det är sommar och Veras värld är liten och
nära: sandlådan, gungan i björken, maskrosor-
na i gräsmattan, gråsuggorna under stenen.
Med lättavlästa bilder utan så många detaljer
och med en text som omfattar en eller två me-
ningar per uppslag är detta en tilltalande och
snäll berättelse för de minsta, i trygg hemmiljö.
Möjlig för barn att läsa själv. Inga bildbeskriv-
ningar. Utan versalmarkeringar. Kopierad från
Alfabeta, 2001.
BN 452 27 13

Doyle, Roddy, Fnissarnas hämnd. - 2 vol. (144
s. tryckt punktskrift). - Fullskrift. - Glestryck

Visste du att alla barn har en hop Fnissare som
ser efter dem? Och visste du att Fnissarna
hämnas å det gruvligaste varje gång en föräl-

der behandlar sitt barn orättvist? Då köper de
färskt bajs från en hund, och placerar ut detta
så att föräldern trampar i det. Den här boken
kommer säkert att framkalla många fnissiga
skratt från barn och vuxna i alla åldrar. Kopie-
rad från Alfabeta, 2001.
BN 443 21 28

Gustafson, Anders, Felicias storverk. - 110 s.
tryckt punktskrift. - Fullskrift. - Glestryck. -
Bredvidbok. - 1 CD-R i ficka (DAISY 2.0)

Felicias föräldrar har precis separerat efter en
lång tids grälande. Men detta vill inte Felicia
acceptera, så när hon en dag hittar en liten
ande vid namn Archimedes i olivburken vet hon
precis vad han ska få hjälpa henne med. En
spännande historia som bjuder på många
skratt. Kopierad från Eriksson & Lindgren,
2002. Punktskriftsbok för lästräning med inläs-
ning efter punktskriftsboken i tre läshastigheter.
BN 450 70 72

Klefelt, Lena, Otto och hans värld : mod, faror
och vänskap. - 100 s. tryckt punktskrift. - Full-
skrift. - Glestryck

Otto är en liten klurig kille som tillsammans med
vännen Joppa upplever vardagens äventyr.
Ibland får de kämpa mot elaka gänget och ibland
räddar de Ottos märkliga gosedjur, älgen Sture,
undan faror. De fyra bilderböckerna om Otto har
här omarbetats och samlats i en kapitelbok. Ko-
pierad från Eriksson & Lindgren, 2001.
BN 443 98 16

Löfgren, Ulf, Ludde och Gnutta i sagolandet. -
[26] s., 82 bl. punktskrift. - Fullskrift. - Interfo-
lierad

Ludde och Gnutta leker affär. Sagofigurerna
som handlar där får ständigt köpa något annat
än det de först vill ha, men blir synnerligen be-
låtna i alla fall. Figurerna är som vanligt rätt-
framt tecknade, fasta i konturerna, utan bak-
grund som distraherar. Detaljerna är få, med
tydlig fokusering på det som är väsentligt i be-
rättelsen. Kopierad från Opal, 1998.
BN 452 11 95

Oskarsson, Marie, Vulkanexpeditionen. - 2
vol. (155 s. tryckt punktskrift). - Angående
författarens härmed sammanhängande verk
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se: Bläckfiskresan. - Fullskrift. - Glestryck. -
Reliefbild ingår

Del 2 i serien som börjar med Bläckfiskresan.
Efter att ha snorklat och studerat bläckfiskar på
en liten grekisk ö vill tioårige Nisse och hans
lillasyster Alice få ut ännu mer av sin semester.
Lillasyster Alice smiter ensam iväg till öns vul-
kan. Samtidigt som man får följa familjens oro-
liga sökande efter Alice varvas texten med
massor av intressanta och pedagogiskt bra för-
klarade fakta om vulkaner. Inläst ur R&S, 2002.
BN 447 27 08

Hcg. Skönlitteratur för
mellanåldern

Erlandsson-Svevar, Kerstin, Nära ögat /
Kerstin Erlandsson-Svevar, Bengt Werkelin. -
2 vol. (172 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Johan smyger ombord på ett fartyg som fripas-
sagerare och följer med till Sydamerika. Under
resan lär han känna sjömanslivet. Men han
anar att allt inte inte står rätt till ombord och
kommer en smugglings- och mordhistoria på
spåren. En spännande historia, som också
skildrar livet ombord på ett lastfartyg. Kopierad
från Bonnier utbildning, 2000.
BN 442 77 17

Lidbeck, Cecilia, Lotten - ny i klassen. - 3 vol.
(213 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Lotten, 10 år, flyttar och får nya klasskamrater.
Hon blir genast vän med klassens populäraste
flicka, Cissi. Men det blir allt svårare att hänga
med Cissi på allt och plötsligt är Lotten utfrusen
och mobbad. Men Lotten har lätt att få vänner -
på ett finurligt sätt... En berättelse om en klok
flicka med stark integritet. Kopierad från R&S,
1999.
BN 453 05 19

Montgomery, Lucy Maud, Drömmens uppfyl-
lelse. - [2. punktuppl.]. - 7 vol. (583 s. tryckt
punktskrift). - Angående författarens härmed
sammanhängande verk se: Anne på Grön-
kulla. - Fullskrift

Del 3 i serien som börjar med Anne på Grön-
kulla. Anne får i 4 år studera på högskola, där
hon blir en av de bästa studenterna. Hon hyr ett

hus tillsammans med 3 andra flickor och lever
ett glatt studentliv.
BN 450 22 06

Nilsson, Per, Aldrig mer Milena? : en liten be-
rättelse om en pojke som tröttnat på det här
med kärleken. - 2 vol. (118 s. tryckt punkt-
skrift). - Angående författarens härmed sam-
manhängande verk se: Flickan jag älskar he-
ter Milena. - Fullskrift. - Glestryck

Del 4 i serien som börjar med Flickan jag älskar
heter Milena. David går på mellanstadiet och är
kär i Milena i samma klass. Himlastormande
lycka och trassel avlöser varandra. När klass-
kamraten Fredrik frågar hur ofta de "gör det"
sprids snuskiga rykten på skolan och Milena blir
ledsen. Kan David rätta till missförståndet eller
måste han göra slut med Milena? Kopierad från
Alfabeta, 2002.
BN 449 73 31

Nordström, Margareta, Försvunnen. - 3 vol.
(257 s. tryckt punktskrift). - Fullskrift. -
Glestryck

Ett kidnappningsdrama med en gastkramande
öppningsscen. Lisa avslöjar bortrövandet av en
marockansk pojke, Alex, som bor i Sverige med
sin frånskilda mamma. Allt tar sin början en
vanlig dag i skolbespisningen och får sin myck-
et dramatiska upplösning i Gibraltar. Kapitlen är
föredömligt korta. Kopierad från Hegas, 2002.
BN 451 04 29

Peterson, Hans, Adam och vildhästen. - 103 s.
tryckt punktskrift. - Angående författarens
härmed sammanhängande verk se: Adams
häst. - Fullskrift

Del 3 i serien som börjar med Adams häst.
Adam med familj bor i den norrländska gles-
bygden och när grannfamiljen flyttar blir Adam
utan jämnårig kamrat. Han rider upp på fjället
varje dag, och naturens karghet och vidd skild-
ras med både doft och känsla. I försöken att
tämja en vild häst kommer han nära sin styv-
mamma. Kopierad från Rabén & Sjögren, 2002.
BN 449 29 69

Thor, Annika, Rött hjärta blå fjäril. - 2 vol. (142
s. tryckt punktskrift). - Fullskrift

Finstämd och vardagsnära berättelse om kärle-
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ken mellan två nioåringar. Filippa övertalar Alva
att göra fina röda hjärtan på Alla hjärtans dag
och ge till två pojkar i klassen. Alva gör sitt
hjärta till Love och sedan utvecklar kärleken
mellan dess två stillsamma och blyga barn. En
helgjuten skildring av den ljuvliga, men ofta
smärtsamma, första kärleken. A.T., 1950- . Ko-
pierad från Bonnier Carlsen, 2002.
BN 449 54 44

Wessnert, Gudrun, Sketna Gertrud och kung
Magnus kalas. - 2 vol. (144 s. tryckt punkt-
skrift). - Fullskrift

Några dagar före kröningen av Kung Magnus
år 1336 dör mästerkocken på Stockholms slott.
I panik sänder kungen ut köksmästaren för att
hitta en ersättare som kan göra minst lika goda
aladåber, pastejer och syltor som den förre.
Syltekonan Sketna Gertrud verkar vara rädd-
ningen med sin fantastiska kokkonst. Hon och
hennes fem vilda barn tar plats i slottsköket.
Kopierad från Bonnier Carlsen, 2002.
BN 451 03 12

Åkerblom, Gull, Vatten och bröd : sjätte boken
om Moa och Samuel. - 86 s. tryckt punktskrift.
- Angående författarens härmed samman-
hängande verk se: Pizza med svamp och ost.
- Fullskrift

Del 6 i serien som börjar med Pizza med
svamp och ost. Det är slut mellan Moa och
Samuel. Varför får Moa då lust att ropa: Rör
honom inte! när hon ser Josefin och Samuel
tillsammans. Varför blir Samuel då knäsvag
bara han ser Moas hästsvans? Glöm henne!
säger han till sig själv. Att lära sig att leva utan
varandra är svårt. Det känns som att vara inlåst
i ett fängelse på vatten och bröd. Kopierad från
Opal, 2002.
BN 449 30 23

Åkerblom, Gull, Visst spökar det. - 109 s.
tryckt punktskrift. - Fullskrift

Fyra lättlästa berättelser med övernaturliga in-
slag. Filippa bor några sommarveckor hos sin
moster i ett hus där ingen annan vågar bo. Vad
är det som har hänt? Patrik får ett märkligt
samtal mitt i natten. Varför vill mormor att han
ensam ska komma till henne? Alice åker hiss
och ser någon som liknar hennes pappa, men

han sitter ju i fängelse. Innehåller både skräck
och spänning, men också komik, och alla slutar
lyckligt. Kopierad från Opal, 2002.
BN 449 70 30
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Facklitteratur
B. Allmänt och blandat
Mera Fråga vad du vill! / redaktör: Andreas Ny-

berg. - 3 vol. (285 s. tryckt punktskrift). - Full-
skrift. - Glestryck

Kamratposten har här samlat ett antal frågor
från tidningens spalt "Fråga vad du vill" som
har kommit från barn och ungdomar under åren
1990-2001. De är samlade under rubriker som
Kluriga frågor, Djuren därhemma, Fråga dok-
torn, Förr i tiden, Vårt samhälle, Kropp och
knopp, Hur funkar det, Varför heter det så, Bara
kul. Frågorna besvaras seriöst med lagom
långa svar som är tydliga och väl underbyggda.
Kopierad ur Semic, 2002.
BN 452 84 85

M. Etnografi, socialantro-
pologi och etnologi

Schön, Ebbe, Skepnader i skymningen : mö-
ten med folktrons väsen. - 5 vol. (393 s. tryckt
punktskrift). - Fullskrift

Ett trettiotal skildringar av människors - ofta barns
- möten med väsen ur folktron. Alla landsändar är
representerade. Vi får möta såväl bysar, lyktgub-
bar, tomtar, vättar, jättar, troll, skogsrår, maror
och näcken. De övernaturliga varelserna blandas
skickligt i en verklighetstrogen skildring, där de
ingriper på ont och gott i människornas tillvaro.
Kopierad från NoK, 2001.
BN 445 38 14
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