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En helt vanlig familj
av Mattias Edvardsson
De är en helt vanlig familj. Prästen Adam, juristen Ulrika och deras 19åriga dotter Stella. De bor i en fin villaförort utanför Lund och på ytan
tycks deras tillvaro perfekt. Men en dag raseras allt. Stella anklagas för
mord och hamnar i häktet. Kvar finns de förtvivlade föräldrarna som
inte förstår vad som har hänt eller vad de ska ta sig till. De är båda
beredda att göra allt för att hjälpa Stella, men frågan är bara om de
egentligen känner sin dotter. Eller varandra. I tre olika delar får vi följa
fadern, modern och dottern, och bit för bit avslöjas sanningen om vad
som egentligen hände.
En helt vanlig familj handlar om tre människor som tror sig känna
varandra men lever i olika världar. Och den fina linjen mellan rätt och
fel, lögn och sanning.

Den första kvinnan
av Lotta Lundberg
Försvarets tolkutbildning har äntligen öppnats för kvinnor och Sara är
en av två, i en klass full av manliga meniga. Kalla kriget är över, men de
unga löftena sitter fortfarande under vindskydd i skogen och böjer
ryska verb. Landet i öster är alltjämt en opålitlig granne.
Två decennier senare är Sara korrespondent i Berlin, kontroversiell
men alltid läsvärd. Putin bedriver imperiets expansiva politik, Krim är
under ryskt styre, trollfabrikerna pumpar ut desinformation och
kampen om sanningen finns överallt där nyheter förmedlas. Sara
skriver allt spetsigare om Sverige, på ett sätt som väcker ryssarnas
intresse. I den nya tiden är allt i förändring och lojaliteter kan skifta
över en natt. Så kommer ögonblicket då uppvaktningen blir konkret.
Skulle hon vilja rapportera för den regimtrogna kanalen som går emot
västerlandets konsensus om vem som är ond och vem som är god?

Maskiner som jag
av Ian McEwan
Charlie och Miranda är grannar, men också ett par. Han hoppar mellan
jobb, utan någon egentlig inriktning i livet. Hon är en målmedveten
student. Men Miranda visar sig bära på en mörk hemlighet. Allting
avslöjas när Charlie köper Adam, en mänsklig robot. Adam är så nära
en människa man kan komma, både till det yttre och det inre. Han har
till och med sex med Miranda och kan röras till tårar. Snart kastas
dessa tre in i ett triangeldrama med stora konsekvenser.
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Ett kallt fall
av Peter May
Paris. Ett urgammalt mysterium. Det är midnatt, en man söker
desperat efter fristad och flyr in i en kyrka. Nästa dag blir hans
plötsliga försvinnande en riksnyhet i hela Frankrike. Vad hände
egentligen med Jaques Gaillard? Den briljanta läraren som
undervisade några av landets mest begåvade elever på École
Nationale d'Administration försvann för tio år sedan. Enzo Macleod,
skotsk rättsmedicinare, har gått med på ett vad han inte har råd att
förlora:
Han ska lösa sju av Frankrikes mest notoriska mord. Till sin hjälp har
han modern teknologi, ett bristande tålamod och en ansenlig grad av
respektlöshet i förhållande till rättssystemet. Djupt ner under staden,
i katakomberna, gräver Enzo fram ledtrådar - spår som tycks vara
avsiktligt utplacerade. I takt med att han närmar sig mördaren blir
det alltmer uppenbart att han själv riskerar att bli nästa offer.

1794
av Niklas Natt och Dag
Uppföljaren till succéromanen ”1793”, som tagit Sverige och världen
med storm. En mor sörjer sin dotter, dräpt på sin bröllopsnatt. När
ingen annan vill utreda dödsfallet frågar hon den ende som återstår,
en enarmad palt som sörjer sin döde vän. På Danvikens hospital, i
utkanten av Stockholm, sitter en ung ädling och våndas över det
vidriga brott han anklagas för. I den andra delen i Niklas Natt och
Dags ”Bellman noir”-trilogi, får vi åter följa Mickel Cardell och Anna
Stina Knapp och den myllrande och ruttnande värld som är deras,
där vad lite som återstår av den gustavianska ärans prakt är statt i
sönderfall.
Niklas Natt och Dag visar att han är långtifrån färdig med sin brutala
och nakna skildring av det sena 1700-talets mörkaste vrår.

Mitt liv som råtta
av Joyce Carol Oates
I Joyce Carol Oates senaste bok får vi möta Violet Rue Kerrigan, som
tolv år gammal får veta att hennes två äldre bröder har begått ett
rasistiskt mord på en afroamerikansk skolkamrat. När Violet gör det
rätta och berättar om mordet, och bröderna grips och döms, blir hon
utfryst av sin familj.
I en rad starka tillbakablickar får läsaren följa Violets resa, från
älskad minsting i en syskonskara om sju, till utstött av föräldrar,
syskon och församling. Gång på gång frågar hon sig: Vad är viktigast,
att vara lojal mot familjen eller mot samvetet?
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Herravälde
av Elin Olofsson
Det är försommar 1921 när Alice måste kliva in som direktör i sin
makes ställe. Efter hans slaganfall upptäcker hon att allt är ett luftslott.
Ingen går att lita på – allra minst hon själv. Rollen hon fostrats till
spricker sönder och lusten till Halvard, den man hon gav upp, vill bara
inte dö. Så kommer Thomasine, som efter ett möte med mästermålaren
Anders Zorn bestämt sig för att bli konstnär. Kan hennes tvivelaktiga
förflutna vara Alice till hjälp? Samtidigt säljer pigan Brita uppgifter om
sin arbetsgivare till tidningsmannen Gustaf. Deras relation påverkar till
slut riksdagsvalet.
Det är året då kvinnor för första gången får rösta men männen
fortfarande har makten över allt. Herravälde handlar om tre kvinnors
kamp för frihet.

Jamåhonleva
av Anders Roslund
En jättefin födelsedagstårta. Fem röda ljus. Förväntan. Inte kunde hon
veta att den här dagen skulle förändra så många människors liv. Och
långt senare förändra kriminalkommissarie Ewert Grens liv, och
infiltratören Piet Hoffmanns liv. Allt Zana ville göra när hon fyllde fem
år var ju att sjunga "Jamåhonleva" och slippa se människor dö.
Anders Roslunds nya thriller är en gastkramande berättelse om hämnd
och förräderi när det förflutna under tre ödesdigra dagar exploderar i
vår tid.

Den rödaste rosen slår ut
av Liv Strömquist
I Den rödaste rosen slår ut undersöker Liv Strömquist hur det går för
kärleken i senkapitalismens tid. Med hjälp av Beyoncé, Sören
Kierkegaard, smurfarna, sociologisk teori, missnöjda
dokusåpadeltagare, Platon och många fler söker hon svar på frågan om
varför vi känner så lite. Kan vi styra förälskelse? Och vad är det
egentligen som händer när kärlek tar slut?
Den rödaste rosen slår ut har lånat sin titel från en dikt av poeten H.D.
vars liv präglades av hennes stora fallenhet för förälskelse. Boken
berättar också historien om hur Sokrates cockteasade en kille för 2 400
år sedan, funderar över vad som hände när Theseus slutade vara kär i
Ariadne, samt lyfter fram historiens allra mest crazy girlfriend: Lord
Byrons ex Lady Caroline Lamb.
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Nickelpojkarna
av Colson Whitehead
När medborgarrättsrörelsen når den svarta enklaven Frenchtown, tar
den unge Elwood orden från Martin Luther King till sitt hjärta: Han är
lika bra som någon annan. Elwood drömmer om att bli lärare, men ett
oskyldigt misstag leder till att han skickas till uppfostringsanstalten
Nickel-akademin, för att bli en ”hedervärd och ärlig man”. I realiteten är
det en grotesk tortyrkammare där pojkarna misshandlas och utnyttjas.
För att överleva söker Elwood tröst i Dr Kings ord. Hans vän Turner
tycker att Elwood är naiv, att världen är ond, och att det enda sättet att
överleva är genom rävspel och list.

Köttets tid
av Lina Wolff
En svensk skribent åker till Madrid för att få inspiration till sitt nästa
projekt. I en bar träffar hon en man som tror sig vara förföljd av
skaparna till en ljusskygg nätshow som han medverkat i. Han ber henne
gömma honom, och i gengäld berättar han sin historia. Det blir
upptakten till ett möte mellan skribenten och den diaboliska
mirakelgöraren Lucia – ett möte som till slut tvingar skribenten att fatta
ett ödesdigert beslut kring sin egen inre essens.
"Köttets tid" är en roman om människans behov av andlighet – dock
med fötterna långt nere i en ytterst oandlig verklighets gyttja. Det är
också en undersökning av köttet, kött i olika stadier, skepnader och
konstellationer.
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Sjukhusbibliotekets öppettider
Måndag – torsdag
Fredag

09.00 – 17.00
10.00 – 16.00

Öppettider under jul och nyår 2019/2020
V. 52

Måndag 23/12
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Fredag 27/12

09.00 – 15.00
Stängt
Stängt
Stängt
10.00 – 15.00

V. 1

Måndag 30/12
Nyårsafton
Nyårsdagen
Torsdag 2/12
Fredag 3/12
Måndag 6/1

09.00 – 15.00
Stängt
Stängt
09.00 – 15.00
10.00 – 15.00
Stängt

V. 2
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