
Skönlitteratur för barn och ungdomar 

Loraxen 

av  Dr Seuss. Översatt av Marianne Tufvesson. Volante, 2019. Inläst av Örjan Blix.  

0 tim, 19 min. Talbok med text.  

På lustfylld, rimmad vers målar Dr Seuss upp den grå, förorenade plats där den gamle Grämaren bor. 
Han uppmanar dig att söka upp den gamle. Om du bara betalar rätt pris får du höra hans berättelse: 
berättelsen om ett grönskande land där nynningfiskar och barbalotter frodas, dit en ung Grämare 
kommer för att söka lyckan och om Loraxen, som använder sin röst för att försöka hindra honom från 
att begå sitt livs största misstag. Utkom i original 1971. 

MediaNr: CA53234 

En oväntad tidsresa 

av Aaron Blabey. Översatt av Gösta Svenn. Alfabeta, 2020. Inläst av Maria Zackrisson Mortensson.  

0 tim, 35 min. Talbok med text.  

Herr Varg, herr Haj, herr Orm och herr Piraya är tuffa gänget. De har lyckats landa på exakt den plats 
de ville. Det är bara det att det är i fel tidsålder. Nu måste de laga den trasiga tidsmaskinen för att ta 
sig 65 miljoner år framåt i tiden. Samtidigt har de fullt upp med att inte bli uppätna av dinosaurier. Det 
blir en tuff uppgift. Skönlitteratur för seende. Talboken läses med stöd av den digitala texten eller med 
den tryckta boken jämsides. 

MediaNr: CA52557 

Måne 

av Aaron Ehasz. Översatt av Lena Jonsson. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Anna Döbling.  

6 tim, 57 min. Talbok med text.  

För länge sedan var ön Xadia ett rike med magi och underverk. Alla som levde här hade magiska 
egenskaper. Alla utom människorna. När de började jaga andra varelser, som enhörningarna, 
förvisades de till en del av ön. En dag begår de ett oförlåtligt brott och nu är det krig. Hämnd ska 
utkrävas, en prins måste dö. Men en av alverna som skickas ut på uppdraget upptäcker något som 
kommer att förändra allt. Baserad på Netflix-serien Dragon Prince. 

MediaNr: CA53116 

Pappa Bosses mystiska sjukdom 

av Anna Hansson. Beta pedagog, 2018. Inläst av Marika Bergström.  

0 tim, 22 min. Talbok med text.  

Del i serien Monsterhotellet. Varulvspappan Bosse är alldeles grön i pälsen och har jätteont i magen. 
Han jämrar sig så högt att han väcker UIv. Bosse verkar ha drabbats av någon mystisk sjukdom. Går 
den att bota? Lättläst. 

MediaNr: CA53330 

Spökfesten 

av Anna Hansson. Beta pedagog, 2021. Inläst av Marika Bergström.  

0 tim, 19 min. Talbok med text.  

Del 16 i serien Monsterhotellet som börjar med Halloweenfesten. Farmorspöket ska ha fest igen och 
varulvsbarnen Ulv och Ylva gör vad som helst för att få komma på den. En födelsefest för nitton 
spöken. Men de somnar ifrån kalaset efter en dags arbete på hotellet. De kanske kan ha en egen 
bjudning på dagtid som passar dem bättre? Lättläst. 

MediaNr: CA53331 



Skugga över månen 

av Annah Nozlin. Annah Nozlin, 2014. Inläst av Anna Döbling.  

7 tim, 45 min. Talbok med text.  

Del 1 i serien Miras saga som är en fristående fortsättning på serien Ekens dotter. Den föräldralösa 
flickan Mira dras till prinsen av blodet, Arkin Zain. Kanske är det ödet, som stjärnorna styr, som gör att 
Mira följer med när prinsen rymmer från slottet i Kebca. Storkonungen utfäster en väl tilltagen belöning 
till den som återlämnar hans son och det lilla sällskapet jagas genom skogarna. 

MediaNr: CA53274 

Dagboken i ödehuset 

av Annika Billberg. Hoi, 2021. Inläst av Anita Nyman.  

4 tim, 14 min. Talbok med text.  

Elvaåriga Emmas sommarlov ser ut att bli det tristaste någonsin. Men när hon lär känna Carl-Fredrik 
vid en ödegård i den lilla byn Sörbodane tar tillvaron en oväntad vändning. De får höra talas om Sigrid 
som försvann för mer än sextio år sedan och bestämmer sig för att ta reda på vad som egentligen 
hände. Kan en gammal bortglömd dagbok vara nyckeln till att låsa upp mysteriet?. 

MediaNr: CA53329 

Pengarna 

av Bengt Ohlsson. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av David Zetterstad.  

2 tim, 4 min. Talbok med text.  

En dag på väg hem från skolan hittar Henrik en portfölj slängd i ett dike. Han blir nyfiken på vad den 
kan innehålla, och tar med den hem och bryter upp låsen. Den är full av sedelbuntar! Han bestämmer 
sig för att inte säga något till någon, och han fortsätter hålla väskan gömd i sitt rum. Plötsligt kan 
Henrik köpa allt han önskar sig. Samtidigt vågar han inte berätta om pengarna, eftersom han är rädd 
att de ska tas ifrån honom. 

MediaNr: CA53231 

Papegojkaoset 

av Camilla Ceder. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Helena Gripe.  

1 tim, 34 min. Talbok med text.  

Det bästa Fardus vet är att läsa och skriva. Maltes högsta önskan däremot är att få ett eget husdjur. 
De går i samma klass och är bästa vänner. Idag har Malte lovat en överraskning efter skolan. När han 
låser upp ytterdörren får Fardus nästan en chock. Tidningar ligger utspridda över köksgolvet, en 
brödlimpa guppar uppsvälld i diskvattnet och i fruktskålen har någon bitit i alla frukterna. 

MediaNr: CA53266 

Noelias revansch, riktiga vänner hjälper varandra! 

av Caroline Engvall. Boksmart, 2020. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin.  

0 tim, 39 min. Talbok med text.  

Del 2 i serien som börjar med Noelias hemlighet. Noelia, som kallas Nollan, blir överlycklig när hon får 
en ny mobiltelefon när hon fyller tio. Det är den bästa dagen i hennes liv - tills hon upptäcker att någon 
skriver elaka kommentarer på hennes kompis musikvideos. Vem är det som gör så - och hur ska 
Noelia kunna hjälpa sin kompis? Andra delen i serien Nollan och nätet som ska underlätta för vuxna 
och barn att starta samtal om livet på nätet. 

MediaNr: CA53024 

De vilda & den magiska cykeln 

av Cecilia Rihs. Olika, 2020. Inläst av Maria Zakrisson Mortensson.  

1 tim, 15 min. Talbok med text.  



April och Kian är kompisar och kallar sig De vilda för att de inte är rädda för något och älskar äventyr. 
April önskar sig en ny cykel. Men istället får hon en livsfarlig gammal skruttcykel. Den tokflyger och 
kraschlandar. Inte nog med det. Den säger åt dem att de måste befria en stulen mojäng. Hur galen får 
en cykel bli?. 

MediaNr: CA53009 

Jojo och locket i halsen 

av Ebba Zettergren. Tala om tystnad, 2021. Inläst av Marika Bergström.  

0 tim, 14 min. Talbok med text.  

Jojo älskar delfiner. Hon älskar också att spela teater, dansa och sjunga. Och hon är världsbäst på att 
berätta roliga historier. Jojo ska börja i förskoleklass. Det känns roligt. Men plötsligt händer det något 
konstigt. Det är liksom ett lock som täpper till i Jojos hals. Hon kan inte säga något fastän hon vill. 
Bilderbok om selektiv mutism. 

MediaNr: CA53273 

Vem har sagt något om kärlek?, att bryta sig fri från hedersförtryck 

av Elaf Ali. Rabén & Sjögren, 2021. Inläst av Anna Döbling.  

6 tim, 6 min. Talbok med text.  

Elaf Alis kom till Sverige som 4-åring från Irak. Hon berättar om hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se 
ut. Det handlar om förhållningsregler och förbud som präglade uppväxten. Också berättelsen om en 
frigörelse; om modet som krävs för att gå sin egen väg, och styrkan för att göra upp med sin och sina 
föräldrars världsbild och historia. De gestaltade kapitlen som sträcker sig över tre decennier varvas 
med hedersrelaterade faktaavsnitt. 

MediaNr: CA53327 

Högst upp på listan 

av Elin Holmberg. Idus, 2021. Inläst av Marika Bergström.  

2 tim, 17 min. Talbok med text.  

Varje söndag packar Rut väskan för att flytta mellan sina föräldrar. Hon har blivit van, men det som rör 
till det för henne är att mamma och pappa aldrig träffas och aldrig pratar. Men hon har ju innebandyn, 
som hon älskar, även om dryga Phebe också spelar i laget. Och varför vill aldrig mamma se när hon 
spelar? Hur är det med pappas nya tjej? Och hur ska det bli med Hugo som har ett skratt som en 
porlande älv?. 

MediaNr: CA53361 

Rummet på vinden 

av Emma Askling. Ordalaget, 2019. Inläst av Lena Löfvenborg.  

2 tim, 42 min. Talbok med text.  

12-åriga Elina flyttar in i en läkarvilla tillsammans med sin pappa och hans flickvän. Snart börjar hon 
höra mystiska steg och andetag nära sig när hon ska sova. Samtidigt händer det kusliga saker på 
skolan, som tidigare varit ett mentalsjukhus - en kvinna i ett vindsfönster och en mystisk rosendoft som 
plötsligt dyker upp. Hur hänger allt ihop? Berättelse om vänskap och övernaturligheter och om att tro 
på sig själv och våga vara lite annorlunda. 

MediaNr: CA53180 

Tunnelflickornas förbannelse 

av Eva Hildén. B. Wahlström, 2021. Inläst av Qina Hermansson.  

4 tim, 58 min. Talbok med text.  

Tolvåriga Sanna är nyinflyttad till den lilla orten Svartsjöholm. På en orienteringsdag i skogen råkar 
hon snubbla på ett mossigt rör. När Sanna synar röret närmare hör hon plötsligt svaga röster. Någon 
därnere under marken ropar på hjälp. Samma natt drömmer hon en märkligt levande mardröm. 



Tillsammans med vännen Erik börjar Sanna nysta i mysteriet. Spåren leder dem bak i tiden, till ett 
sanatorium för barn som brann ner år 1912. 

MediaNr: CA53269 

Den magiska väskan 

av Eva Salqvist. Idus, 2020. Inläst av Anita Nyman.  

0 tim, 31 min. Talbok med text.  

Del 5 i serien som börjar med Sjukhustjuven. Clowner kommer på besök till barnavdelningen på 
sjukhuset. Clownerna har en magisk väska med viktiga saker i: ballonger, en tuta, en gaffel, ett 
stetoskop och en strutsfjäder. En dag försvinner väskan, och clownerna med. Tandfén verkar inte 
heller göra sitt jobb. Rex, Rut, Fideli och Ahmed gör allt för att få clownerna tillbaka Rex och Rut är en 
bokserie om barn på sjukhus som löser mysterier. 

MediaNr: CA53421 

Spöket i väggen 

av Eva Salqvist. Idus, 2017. Inläst av Anita Nyman.  

0 tim, 28 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien som börjar med Sjukhustjuven. Rex hoppar studsmatta och skadar benet och får åka till 
sjukhuset. Rut besöker honom och de hör konstiga ljud inne i sjuksalen. Det är ett viskande ljud som 
rör sig från ena sidan väggen till den andra och sedan försvinner under taket. Är det spöken? Eller 
finns det någon annan förklaring? Rex och Rut är en bokserie om barn på sjukhus som löser 
mysterier. 

MediaNr: CA53422 

Vampyren 

av Eva Salqvist. Idus, 2019. Inläst av Anita Nyman.  

0 tim, 26 min. Talbok med text.  

Del 4 i serien som börjar med Sjukhustjuven. Rex och Rut möter en nattsköterska som liknar en 
vampyr och som tar blod från Rex arm. När Rut förföljer nattsköterskan till Blodcentralen, får hon se 
zombies på rad med blod rinnandes från armarna. När sköterskan dessutom tänker sätta en blodpåse 
på Fidelis droppställning måste barnen göra något. Rex och Rut är en bokserie om barn på sjukhus 
som löser mysterier. 

MediaNr: CA53423 

Den lilla häxan 

av Fabian Göranson. Galago, 2021. Inläst av Monica Back Bengtsberg.  

0 tim, 54 min. Talbok med text.  

Ida är nio år, har livlig fantasi och lite svårt att få vänner. Hon gruvar sig för att sommarlovet ska ta 
slut, men så hittar hon en märklig hatt i ett buskage. Hatten har magiska krafter och saker Ida 
fantiserar om blir plötsligt på riktigt Skolstarten blir allt annat än tråkig. Idas trolleri gör henne populär i 
klassen, förutom hos de präktiga trillingarna och den nya läraren, den katastroftänkande Greta Borg. 

MediaNr: CA53189 

Hemma i mitt hus 

av Gabrielle Frödén. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Anita Nyman.  

1 tim, 27 min. Talbok med text.  

Lou bor tillsammans med sin pappa i ett stort hyreshus. Huset är som ett gigantiskt träd. Alla grannar 
bor på olika grenar och mitt i allt lever Lou som leker att hon är en fågel tillsammans med sin bästa 
vän Jemima. Det handlar om smått och stort i det vardagliga livet. Om överraskningskalas, döden, 
ensamma sommarlov, små nyfödda bebisar och om att upptäcka att man hör ihop med allt som var 
förr och allt som kommer sedan. 



MediaNr: CA53482 

Skuggor över Jorvik 

av Hanna Dahlgren. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Sari Eliasson.  

4 tim, 19 min. Talbok med text.  

Del 4 i serien Ödesryttarna som börjar med Jorvik kallar. Vännerna Anne, Lisa, Alex och Linda är de 
fyra Ödesryttarna. Tillsammans med sina hästar försvarar de ön Jorvik mot ondska. Så säger i alla fall 
legenderna. Men vad händer när livet bortom Jorvik kallar? Efter segern över Garnok har flickorna 
splittrats och rest ut i världen men det händer mystiska saker i Jorvik och en efter en får tjejerna 
återvända till ön och till ridhuset. 

MediaNr: CA53229 

Min storslagna död 

av Jenny Jägerfeld. Rabén & Sjögren, 2021. Inläst av Christer Modin.  

9 tim, 39 min. Talbok med text.  

Del två i Skärblackatrilogin som inleddes med Mitt storslagna liv. Sigge och hans familj har flyttat till 
mormor i Skärblacka. Han trivs bra, har fått vänner och känner sig hemma. Ännu bättre blir det när två 
av de coola killarna vill ha med Sigge i sitt hip hop-band som ska uppträda på skolans julshow. När 
showen närmar sig blir Sigge allt mer stressad och sviker sin bästa vän. Är priset för att vara populär 
att bli någon man egentligen inte är?. 

MediaNr: CA53358 

Poolkuppen 

av Jens Lapidus. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Helena Gripe.  

1 tim, 46 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien som börjar med Konstkuppen. Solen gassar över Dillsta och badklippan vid sjön lockar. 
Men Jonathan, Zasha och Bollan får fullt upp när deras klasskompis och Dillstaligans svurne fiende, 
den superrike och dryge Rick Flottén, kommer till skolan med nyheter. Som vanligt skryter han om allt 
fint och dyrt han har, men den här gången är det till och med värre än vanligt. Dags för en ny kupp. 

MediaNr: CA53159 

Hollowpox, Morrigan Crow & wundjurens mörka gåta 

av Jessica Townsend. Översatt av Carina Jansson. Semic, 2021. Inläst av Ove Ström.  

13 tim, 25 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien Nevermoor som börjar med Morrigan Crows magiska förbannelse. Morrigan Crow och 
hennes vänner har klarat av sitt första år som elever på det berömda Wundersamfundets skola. För 
Morrigan börjar det bli allvar nu. Hennes krafter som Wundersmed växer. Hon måste lära sig att styra 
wundret - innan wundrets krafter börjar styra henne. Samtidigt har en underlig, skrämmande sjukdom 
slagit klorna i staden Nevermoor. 

MediaNr: CA52459 

Segraren 

av Karin Erlandsson. Schildt & Söderström, 2019. Inläst av Maria Zackrisson Mortensson.  

7 tim, 11 min. Talbok med text.  

Del 4 i serien Legenden om ögonstenen som börjar med Pärlfiskaren. Kampen om ögonstenen tar 
Miranda och Syrsa till landskapen i rikets västra delar, över bördiga, vårliga åkrar och ända till 
drottningstaden med sina pärlbelagda gator. Det sägs att när drottningen har ögonstenen i sin ägo så 
får alla i hela riket vad de längtar efter. Men Miranda vet inte vad hon ska tro när hon får se vem det är 
som står bredvid den pärlsmyckade drottningen. 

MediaNr: CA52253 



Resebyrån Främmande världar 

av L D Lapinski. Översatt av Jan Risheden. Modernista, 2021. Inläst av Maria Zakrisson Mortensson.  

9 tim, 14 min. Talbok med text.  

När tolvåriga Flick Hudson av misstag hamnar på Resebyrån Främmande Världar upptäcker hon att 
det finns hundratals andra världar förutom vår egen. Hon blir erbjuden att gå med i Sällskapet för 
Främmande Världar så att hon själv kan följa med och utforska dem. När staden Femlykta, alltings 
mittpunkt, försvinner spårlöst får Flick ge sig ut på en räddningsaktion som tar henne till outforskade 
världar. 

MediaNr: CA53120 

Trollet är inte hemma 

av Lars Lerin. Bonnier Carlsen, 2019. Inläst av Anahi Giacaman-Rios.  

0 tim, 18 min. Talbok med text.  

Bilderbok om Rafael som ska gå på promenad med pappa Lars. Kanske vill Rafaels katter följa med? 
Silling och Mimi är tvillingkatter, de ser likadana ut, bara Rafael vet vem som är vem. Rafael är en stor 
pojke men världen är större. Nu är förskolan stängd och han har sommarlov. Rafael hälsar på i 
pappas ateljé, där det finns mycket färg och många penslar och papper som han vill sätta färg på. 

MediaNr: CA53267 

Inga fler tårar, Dropi 

av Lena Furberg. Story House Egmont, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin.  

2 tim, 15 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien Stallgänget på Tuva som börjar med Du och jag Rejsab. En alldeles vanlig vinterdag i 
Tuvastallet knackar det plötsligt på stalldörren. Så konstigt vem knackar på en stalldörr? Där ute står 
en ledsen tjej med en islandshäst: Ulrika och Dropi. Dropi betyder droppe och Ulrika säger att det nog 
betyder tårdroppe. Sedan berättar hon hans historia. Alla i Tuvastallet är överens om att Dropi måste 
räddas. Men hur?. 

MediaNr: CA53089 

Du och jag, Rejsab 

av Lena Furberg. Egmont Publishing, 2019. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin.  

2 tim, 29 min. Talbok med text.  

Del 1 i serien Stallgänget på Tuva. I det mysiga lilla Tuvastallet finns sex hästar och gänget som har 
hästarna hjälper varandra i vått och torrt. Rejsab, den fina kallblodstravaren, är Katrins häst. Och 
Petras älsklingshäst. Att han någonsin ska bli hennes är bara en omöjlig dröm. Medan Petra letar efter 
en annan drömhäst får hon hjälpa till med Rejsab. Och det är bättre än ingenting ända tills hon en dag 
är nära att förlora honom för evigt. 

MediaNr: CA53090 

Dansa med Sigge 

av Lin Hallberg. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av Anahi Giacaman-Rios.  

1 tim, 42 min. Talbok med text.  

En bok i serien om shetlandsponnyn Sigge. Snart är det sommarlov. På Brobygården väntas fölungar 
och ryttarna tränar för fullt. Ibland känns det som om Sigge dansar fram i dressyren, men kommer 
Elina kunna hålla honom lugn på tävlingsbanan? Fokus är tävlingen i Danmark, men vägen dit kantas 
av oro. Att hålla ihop som lag blir viktigare än någonsin. 

MediaNr: CA53017 

Vit zon 

av Magnus Nordin. Bergh, 2021. Inläst av Monica Back Bengtsberg.  



3 tim, 43 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien som börjar med Röd zon. Joel och Zahra har tagit sig till den vita zonen, en plats de inte 
vet något om, mer än att den är farlig. Här ska de försöka hitta de andra immuna, och tillsammans 
stoppa Projekt Himmelriket. Hugo är tillfångatagen och har mot sin vilja avslöjat var hans vänner 
befinner sig. Men de möts igen - Hugo, Joel och Zahra. Men vem kan de lita och vem är förrädare? 
Avslutande delen i serien Zonen. 

MediaNr: CA53157 

Kråksystrarna 

av Malin Falch. Översatt av Hanna Strömberg. Egmont Comics, 2020. Inläst av Anahi Giacaman-Rios.  

1 tim, 6 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien Norrsken som börjar med Resan till Jotundalen. Äventyret fortsätter! Sonja, Björnar och 
Lotta välkomnas av det mystiska fjällfolket. Deras by är full av magi och vänliga människor men Sonja 
misstänker att deras ledare, Ravnda, döljer en mörk hemlighet. Tecknad serie. Skönlitteratur för 
seende. Talboken läses med stöd av den digitala texten eller med den tryckta boken jämsides. 

MediaNr: CA52689 

Om du bara förstod 

av Malin Lundgren. Idus, 2021. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin.  

2 tim, 44 min. Talbok med text.  

Tessie spelar fotboll, umgås med sina kompisar och tar hand om sina supercoola akvariefiskar. Allt 
skulle vara normalt, om det inte vore för en liten detalj. Diagnosen epilepsi gör att Tessie behöver äta 
mediciner två gånger om dagen, hon övervakas på skolgården och hennes överbeskyddande mamma 
tänker hindra henne från att åka på träningsläger med fotbollslaget. Finns det ingen som förstår hur 
hon har det?. 

MediaNr: CA53360 

Sara rider långritt 

av Mari Kleman. Idus, 2019. Inläst av Marie-Thérèse Sarrazin.  

2 tim, 25 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien som börjar med Sara och Galahad. Det är vår och snart blir det sommarlov. För Sara har 
året kretsat kring hästar och ridning. En särskild plats i hjärtat har så klart Salina. Ida kommer på den 
fantastiska idéen att de ska rida långritt på sommarlovet. Snart fylls dagarna av planering och 
packning inför det stora äventyret. Dessutom kommer Petra med en överraskning som ger Sara 
mycket att fundera över. Och så är det ju Jonatan. 

MediaNr: CA53002 

Krypiga insektsveckan 

av Maria Fröberg. Argasso, 2021. Inläst av Anahi Giacaman-Rios.  

0 tim, 14 min. Talbok med text.  

Alfred går i andra klass. Det är en liten klass med bara 14 elever. Deras fröken planerar temaveckor 
kring olika ämnen, som eleverna oftast uppskattar. Men när hon föreslår en krypig insektsvecka 
sprider sig oron. Tanken är att de inte bara ska studera krypen utan också äta dem. Lästräningsbok på 
nivå 2 för barn 6-9 år. 

MediaNr: CA53264 

Tordyveln flyger i skymningen 

av Maria Gripe. Hedvig, 2020. Inläst av Anahi Giacaman-Rios.  

2 tim, 32 min. Talbok med text.  

I byn Ringaryd i Småland kommer ett tåg strax att åka genom skogen. Jonas, hans syster Annika och 
deras vän David ska spela in hur det låter när tåget rusar på rälsen. Men den här kvällen är tåget 



försenat eftersom en skalbagge, en tordyvel, flyger in i ögat på en truckförare. Förseningen gör att de 
hamnar på Selanderska gården där något märkligt håller på att ske just den här kvällen. I bearbetning 
av Niklas Darke. Lättläst. 

MediaNr: CA53008 

Den vita glöden, en ungdomsroman 

av Mats Berggren. Opal, 2021. Inläst av Magnus Demitz-Helin.  

2 tim, 47 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien som börjar med Onsdag kväll strax före sju. Daniel återvänder till Alsta efter två år på ett 
ungdomshem. Han har fått en plats på byggprogrammet och har bestämt sig för att lämna sitt gamla 
liv. Det går sådär när han dras in i en situation han inte kan backa ifrån. Abdi har fått ett genombrott 
med sin musik och får äntligen kontakt med Evin igen. De bestämmer sig för att träffas. Har deras 
kärlek överlevt tiden isär?. 

MediaNr: CA53156 

Himlabrand 

av Moa Backe Åstot. Rabén & Sjögren, 2021. Inläst av Anno Lindblad.  

5 tim, 10 min. Talbok med text.  

Ántes liv har präglats av de samiska traditionerna. För honom är det självklart att han ska fortsätta 
arbetet med renarna. Men plötsligt finns det något annat där, något som pockar och drar. Känslorna 
för bästa kompisen Erik har utvecklats till något större. Men vad skulle alla andra säga om de visste? 
Berättelse om arv, släktrelationer och ett uråldrigt band till det som varit. Men också om förväntan, 
värme och starka känslor. 

MediaNr: CA52412 

Hotet från rymden 

av Ola Lindholm. N/A, 2021. Inläst av Therese Stenshäll.  

2 tim, 56 min. Talbok med text.  

Del 5 i serien Kung Pow som börjar med Dödens dal. Mänskligheten hotas av en asteroid som är på 
väg mot jorden och riskerar att utplåna allt liv. Som tur är lyckas teknikgeniet Mr NoNo spränga 
asteroiden med sitt mäktiga vapen och blir hjälte. Men nu riktas vapnet mot jorden och Mr NoNos 
bloddrypande planer avslöjas. Sam och mästare Ju måste ta sig till hans bas på månen för att försöka 
överbemanna honom och hans syster, mordmaskinen Sheewa. 

MediaNr: CA53436 

Monsterfiskarna 

av Paul Harrison. Översatt av Mats Wiberg Doona. Bergh, 2021. Inläst av Dan Bratt.  

0 tim, 25 min. Talbok med text.  

Jerry Crank och hans kompis Zack är två vanliga killar i en vanlig stad. Jerry har ett stort akvarium. En 
dag får fiskarna, av misstag, flingor som förvandlar dem till monster. De tar sig ut ur akvariet, får ben 
och växer sig jättestora. Sedan ger de sig ut på stan och börjar bråka. Hur kunde det bli så tokigt?. 

MediaNr: CA53158 

Guldkorset 

av Peter Lindström. Rabén & Sjögren, 2021. Inläst av Therese Stenshäll.  

2 tim, 24 min. Talbok med text.  

Del 2 i serien som börjar med Diamantkungen. Vatikanen har lånat ut ett par ovärderliga klenoder till 
två kyrkor i Stockholm. Det dröjer inte länge förrän ett av korsen blir stulet. Polisen har inga spår. 
Ester, Harry och Sigge i deckarklubben De tre tigrarna bestämmer sig för att undersöka saken. En 
gåtfull lapp i Katarina kyrka leder dem vidare till spaningar på kyrkogårdar och i Vitabergsparken. 

MediaNr: CA53270 



Utan offer, ingen seger 

av Philip O'Connor. Bonnier Carlsen, 2021. Inläst av André Nilsson.  

3 tim, 14 min. Talbok med text.  

Del 2 i serien som börjar med När allt stå på spel. 17-årige Niko från Rosengård är en skicklig 
fotbollsspelare och får ett kontrakt med storklubben Svea United. Hans första tid i klubben blir svår när 
han ska konkurrera med ytterligare två nyinköpta spelare. Den ene är den gamle storspelaren Palle 
som direkt börjar mobba Niko för att få honom att ge upp. Det är tufft att vara ung och ensam i 
storstan. Hur mycket kan Niko stå ut med?. 

MediaNr: CA53016 

Vi två 

av Pia Hagmar. B. Wahlström, 2021. Inläst av Anahí Giacaman-Ríos.  

4 tim, 3 min. Talbok med text.  

Del 3 i serien som börjar med En egen häst. Juli tillbringar all sin lediga tid i stallet. Mynta är precis 
den ponny hon drömt om och nu kan hon äntligen utvecklas som ryttare och även börja tävla. 
Samtidigt är Mynta en stor tröst när livet känns jobbigt. Mamma har flyttat till Irland. Juli vägrar hälsa 
på, trots att mamma tjatar. Samtidigt finns saknaden där, hela tiden. Någon gång måste Juli träffa sin 
mamma igen, det förstår hon. 

MediaNr: CA53268 
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