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129:Oemotstån

dligt god

LAKRITSFABRIKEN RAMLÖSA
Svensk ekologisk premiumlakrits, glutenfri och framställd av
enbart naturliga ingredienser – allt för att renodla smaken av det
svarta guldet. Kartongen innehåller en påse sötlakrits och en påse
saltlakrits. En riktigt fin present till alla lakritsälskare.
Vikt: 250 g, varav 125 g sötlakrits och 125 g saltlakrits.

2

POPCORN MIKROSKÅL
Popcornmikroskålen som sätter extra biokänsla på
fredagsmyset. Ingen olja eller fett är nödvändigt för ett
perfekt resultat. Det enda du behöver göra är att lägga en
liten mängd majskorn i mikroskålen, på med locket och
därefter poppar du dem direkt i mikron. På bara några få
minuter får du perfekt spröda och goda popcorn.

Höjd: 145 mm. Diameter: 200 mm. Färg: röd.

F e t t f r it t f
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MERA FART MAMMA MU!

3

Ett somrigt äventyr med
Mamma Mu och Kråkan
Sommardag vid bryggan. Mamma Mu provar ett cyklopöga, leker med
småbåtarna och njuter av lugnet. Men Kråkan vill ha mera fart och
spänning. Plötsligt får han en idé: Han ska konstruera en egen racerbåt. Fast i så fall behöver han först låna Mamma Mus cykelslang. I nya
boken om Mamma Mu och Kråkan finns alla de ingredienser som gjort
Mamma Mu till en favorit hos många: varm humor, tänkvärd klokskap
och sann tecknarglädje.
32 sidor. 295x225 mm. Inbunden. Ålder: 3-6 år.

3-6 år
3

4

JULPÅSE

Julkort och julklappsetiketter i
en och samma påse
En fullmatad julpåse med allt du behöver inför julen: 24
självhäftande julklappsetiketter och 14 glada julstickers,
samtliga med roliga figurer från Pettson & Findus. Du får
dessutom 15 stämningsfulla julkort med juliga motiv från
Pettson & Findus, Mamma Mu, Alla vi barn i Bullerbyn och
Elsa Beskow.

s!
Bra pri

39:-

ÄKTA JULKOLA

5

Gammeldags julkola
av högsta kvalitet
Presentask med 550 g svensk kvalitetskola
från det anrika polkagriskokeriet i
Gränna. Inget går upp mot originalet.
En oemotståndlig julblandning
med gräddkola, chokladkola och
hallon/lakritskola – alla har sin
favorit. Perfekt att ta fram efter
julklappsutdelningen.
550 g.

4

99:-

6

HASSE ANDERSSON
– DEN BÄSTA JULEN
Lyssna och njut
Alltsedan succén i Melodifestivalen har
Hasse Andersson blivit mer och mer
populär, både bland unga och gamla. Nu
släpper han äntligen en hett efterlängtad
julskiva. Med en röst så varm att den
nästan får snön att smälta framför han
här några av julens mest älskade sånger.
Stilla natt, När juldagsmorgon glimmar,
Bjällerklang, Rudolf med röda mulen och
många fler.
CD. 22 st spår.

109:ord pris 159:-

299:KOSTA LINNEWÄFVERI
BRANDFILT

7

Ett bra komplement till
brandsläckaren
Den här snygga brandfilten borde finnas i varje hem och
är även perfekt som present. Brandfilten är godkänd enligt
EN 1869:1997 och pryds av Ulrica Hydman-Valliens populära
mönster. Perfekt att ha i närheten av spisen eller vid utegrillen
på sommaren.
Mått: 120x120 cm.

5
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89:Höjd: 190 mm. Volym: 800 ml.

SALLADSMUGG TO GO
En transparent mugg med lock och en medföljande gaffel
som du enkelt fäster vid sidan av muggen. I locket finns en
smart behållare för dressing. Perfekt att ta med när du ska
ut på picknick eller vill ha en fräsch lunch med dig till jobbet.

10

VEGO FÖR ALLA – LÄTTLAGAD
GRÖN MAT FÖR ETT SUNDARE LIV
Våga ta steget
Vego för alla vill inspirera fler till en grönare och mer hälsosam
vardag, vare sig du är vegetarian, vegan eller allätare. Här
går matkreatören Sofia von Porat igenom grunderna till en
växtbaserad kost och bjuder på över 70 lättlagade recept.
Du får också smarta tips och råd som hjälper dig att komma
igång och ger dig det självförtroende du behöver för att
experimentera och ha skoj i köket.

179:ord pris 209:-

159 sidor. 260x210 mm

. Färg. Inbunden.

6

11 DEN AVKOPPLANDE MÅLARBOKEN
– FÄRGLÄGG SOM TERAPI
Den perfekta kombinationen av
kreativitet och avkoppling
Att färglägga bilder är både avkopplande och roligt. Det är
ett sätt att hoppa av ekorrhjulet, lägga livspusslet åt sidan en
stund och bara hänge sig åt färgernas rogivande harmoni. I
denna bok får du ett rikt urval av mönster att färglägga och
göra till dina egna – bland annat vackra naturmotiv med
blommor, blad och djur, bilder som hjälper dig att frigöra din
fantasi och släppa fram din slumrande konstnärssjäl.
128 Sidor. 225x280 mm.

Har du h
o p p at p å
trenden?

99:-

12

TRÄFÄRGPENNOR
Låt kreativiteten flöda
Måla och teckna i regnbågens alla
färger – och några till. Detta exklusiva
set innehåller 36 kvalitetsfärgpennor
i trä och ger dig allt du behöver för att
fånga de sublima nyanserna i livets
förunderligt skiftande färgspel. Innehåller
metallicfärger i silver och guld.
Träfärgpennor 36 st.

129:7

13

MULLE MECKS VERKTYG
Perfekt att läsa högt ur
Mulles verktyg ligger huller om buller i en
enda röra. Han börjar städa upp och förklarar
samtidigt för hunden Buffa hur de olika
verktygen ska användas. Plötsligt får han
en idé: Varför inte passa på att snickra ihop
något när han ändå håller på? En idealisk
högläsningsbok, med skojig text av George
Johansson och detaljrika illustrationer av
Jens Ahlbom.
32 sidor. 250x205 mm. Färg.
Inbunden. Ålder: 3-6 år.

3-6 år

119:-

k
Äntligen en helt ny bo
om Mulle Meck

PUSSEL CARS – 3-i-1

14

Tre pussel i olika storlekar med roliga och färgglada
motiv från Disney Pixars succéfilm Cars. Många lekfulla
bilder träder fram när du lägger bitarna på plats.
Pusslen innehåller 20, 36 respektive 50 bitar.
Mått: 200x195 mm. Material: kartong. Ålder: från 3 år.

Från 3 år

129:ord pris 149:-

8

GINGER SERVERINGSSKÅL

15

Denna fantasifullt designade serveringsskål är
perfekt när du bjuder på pepparkakor och andra
godsaker i jul. Skålen är tillverkad i stengods och
har en lekfull form av en pepparkaka. En rolig
detalj att alltid ha stående på bordet, fullproppad
med hembakta kakor och eget julgodis.
Mått: 170x270 mm.

189:-

99:JULENS GODASTE KNÄCK

Vad vore julen utan

knäck?

16

Vad vore julen utan knäck. På polkagriskokeriet i Gränna
kokas knäcken enligt ett urgammalt klassiskt recept, så
att den blir precis som den ska vara: lagom seg, med väl
avvägd sötma och rätt mängd mandelspån.
185 g.

9

17

FÖRSTA SAGOSKATTEN JUL
Perfekt för högläsning vid julgranen
I denna underbara och stämningsfullt illustrerade antologi
blandas välkända julsånger med ljuvliga pärlor från vår
älskade julsagoskatt. Under resans gång möter vi Babar,
Pippi Långstrump, Nicke Nyfiken och många andra älskade
figurer som var och en firar jul på sitt sätt. Boken innehåller
också roligt julpyssel, där vi bland annat får lära oss göra
marsipangodis, fönsterstjärnor och en snöglob. Musik-CD
medföljer.
126 sidor. 245x205 mm. Färg. Inbunden bok med CD.
Ålder: 3-6 år.

3-6 år

159:O r i g i na le t

!

18 JULESKUM

Sätter julstämningen
Cloettas juleskum är originalet som funnits i 40 år.
Idag är de rosa och vita skumtomtarna en självklar
del i våra jultraditioner.

99:10

Vikt 720 g.

19 DEKORTOMTAR 4 ST
Fyra dekortomtar i olika storlekar, i svensk originaldesign från
Nääsgränsgården. Denna oemotståndliga tomtekvartett håller
julens fana högt och kommer att få en given plats i ditt julfirande,
om du släpper dem över tröskeln. De är också perfekta att ge
bort som present.
Höjd: 45-100 mm.

129:20 GOD JUL – KAKOR, KNÄCK OCH
KARAMELLER

Vad vore julen utan julgodis?
Få saker är lika mysiga som att samlas i köket dagarna
innan jul och laga julgodis tillsammans hela familjen –
att uppleva hur huset fylls av skratt, glädje och doften av
knäck och kola. I denna bok hittar du 25 recept på ljuvligt
juliga godsaker. Här finns de självklara lussekatterna
och pepparkakorna, men också pepparkakspannacotta,
polkamaränger, juldadlar och mycket mer.
77 sidor. 250x205 mm. Färg. Inbunden. Ålder: 9-12 år.

149:9-12 år
11

21

MAMMA MU TRÄPUSSEL
Fyra stycken mysiga 12-bitarspussel i trä för alla som älskar
Mamma Mu och Kråkan. Pusslen ligger i en praktisk trälåda och
visar välkända Mamma Mu-motiv, tecknade av Sven Nordqvist.
Mått varje pussel 120x170 mm. Material: trä. Från 3 år.

Från 3 år

119:ord pris 149:-

22

HITTA DORIS
Perfekt för godnattstunden
Ett år efter Nemos äventyr beger sig Doris iväg på
en resa för att återförenas med sin familj. Som tur är
har hon med sig ett gäng härliga reskamrater: Nemo,
hans pappa och hela akvariegänget. En färgsprakande
fönsterbok från Disney med ett spännande omslag
som lätt väcker läsintresset hos de små.
72 sidor. 200x280 mm. Färg. Inbunden.

99:12
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HARRY POTTER
MÅLARBOK

23

Internationell jättesuccé
I denna magiska målarbok får du återskapa
Harry Potters förtrollande trollkarlsvärld
på ditt eget sätt. Måla vapensköldarna
för Hogwarts elevhem eller låt fantasin
flöda fritt och färglägg alla fenomenala
produkter hos Weasleys Vassa Varor.
Denna officiella målarbok innehåller
en mängd detaljrika illustrationer att
färglägga och bjuder även på fantastisk
rekvisita från filmerna, såsom en äkta
affisch från världsmästerskapen i
quidditch.
96 sidor. 275x215 mm. Häftad.

Nå

Harry Po
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FAMILJEKALENDER
MED STICKERS 2017

24

Kalendern som gör
vardagsplaneringen
roligare
Förutom den roligt illustrerade
kalendern får du stickers som du
kan använda för att markera olika
aktiviteter och händelser – Bio,
Veckopeng, Fest, Resa etc. Kalendern
har fem kolumner med plats för namn
och anteckningar samt praktiska
årsöversikter för 2017 och 2018.
295x420 mm.
Färg. Spiralbunden.

159:-
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25
26

Det här är Bruk
designad av Kosta Boda

399:-

KOSTA BODA KARAFF
Vardagslyx

Bruk är en ny kollektio
n designad av Kosta
Boda i Småland. Kollek
tionen är inspirerad av
naturen med en perfekt
kombination mellan
form och funktion. Ser
ien Bruk är designad för
att användas varje dag
för alla tillfällen. Den
tål maskindisk, är stape
lbar och tål både varm
och kall dryck. Dessutom
är den tillverkad för
lång hållbarhet över tid
.

Kosta Bodas eleganta och praktiska karaffer ur serien Bruk är
designade för alla sorters drycker. Karafferna är munblåsta i blyfri
kristall och tål maskindisk. De passar perfekt i kylskåpsdörren och
dess trälock i ek håller drycken fräsch. Finns i färgerna klar och blå.
Höjd: 275 mm. Diameter: 104 mm. Rymmer 135 cl.

28
27

KOSTA BODA LJUSLYKTA

99:-

Mer än ett användningsområde
Höjd: 60 mm. Diameter: 72 mm. Rymmer 12 cl.

Dessa fina ljuslyktor ur serien Bruk från Kosta Boda är designade för att lysa upp i
natten och glittra på dagen. Ljuslyktorna är multifunktionella och fungerar även
utmärkt som små skålar. Exempelvis till flingsalt. Munblåsta i blyfri kristall och tål
maskindisk. Finns i färgerna turkos och rosa.

15

29

VECKANS FAVORITER
– MIDDAG PÅ BARA 30 MINUTER
Kokboken som förenklar vardagen
Med rätt knep och lite smart planering går det lätt att laga en
god och näringsrik middag på under en halvtimme. Denna
kokbok bjuder på en uppsjö av snabba recept – supersoppor,
matiga sallader, allt i ett-grytor m.m. – och är speciellt
utformad för att lösa olika vanliga vardagsproblem.
235 sidor. 230x200 mm. Färg. Inbunden.

229:ord pris 259:-

31
30

PICCADILLY PORTIONSSKÅL
2-PACK

199:-

Portionsskålar från Sagaform, designad av formgivaren
Ann-Carin Wiktorsson i samarbete med artisten
Pernilla Wahlgren. Den lilla skålen är tillverkad
i glaserat stengods och är idealisk för
portionsstora potatisgratänger, dessert eller
varför inte servera en liten sallad i den till
maten? Finns i färgerna turkos och rosa.
Höjd: 65 mm. Diameter: 130 mm.

16

© Fotograf Peter Knutson

32 ÄGGTIMER
Perfekta ägg för alla smaker
Med denna supersmarta äggtimer får du
alltid perfekt kokta ägg. Timern läggs
i vattnet tillsammans med äggen i
kastrullen och ändrar färg vartefter
äggen kokar och blir klara. Hårdkokt,
löskokt eller mittemellan i en och
samma kastrull.
Mått: 48 mm i diameter.

49:Löskokt

Medium

Hårdkokt

33 SOPPBAREN
Ett måste för alla
hälsomedvetna kockar
Soppbaren innehåller fler än 80 recept på nyttiga
och smakrika soppor för både fest och vardag.
Här presenteras den senaste trenden med
härligt mineralrika och långkokade buljonger,
gröna soppor och svalkande, läckra fruktsoppor.
Förutom alla goda sopprecept hittar du också
tips på goda tillbehör och garneringar som
ytterligare förhöjer smakupplevelsen.

174 sidor. 265x210 mm.
Färg. Inbunden.

139:17

34

FISK & SKALDJUR
Havets läckerheter i modern
tappning
Fisk & skaldjur innehåller
ett 80-tal recept på rätter
signerade mästerkocken Tommy
Myllymäki. Alla är anpassade
efter hemmaköket och innehåller
råvaror som du oftast hittar i en
vanlig matbutik. I boken hittar du
ett flertal varianter på rätter med
enkla vardagsfiskar, också rätter
med lite mer exklusiva råvaror,
som pocherad piggvar med
vitvinssås på löjrom och ostron
med ponzu och sesamolja.

Tommy Myllymäki

183 sidor. 250x195 mm.
Färg. Inbunden.

219:ord pris 269:-

Längd: 2

60 mm. M

35
PASTASLEV MED
TRIPPELFUNKTION  
Mät upp hur mycket pasta du behöver, sleva
upp den färdiga pastan på din tallrik och riv lite
parmesanost över det hela – allt med ett och
samma redskap.

18

129:-
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MINGELRÄTTER & SMÖRGÅSTÅRTOR

36

Mingelmat med det lilla extra
Att mingla är ett trevligt sätt att umgås – i synnerhet om man
har något riktigt gott i handen. Mingelrätter & smörgåstårtor
innehåller ett 50-tal recept av Monika Ahlberg fördelat på läckra
aptitretare, lite matigare mingelrätter och saftiga smörgåstårtor.
Du får också en praktisk steg för steg-beskrivning som visar hur
du monterar den perfekta smörgåstårtan. Det mesta är sådant
som du kan göra i förväg, så att du kan slappna av när gästerna
väl börjar komma.
127 sidor. 195x240 mm.
Inbunden. Färg

149:ord pris 209:-

37 BORN TO SHOP

– FAMILJEKALENDER 2017
Kalendern för hela familjen
Störtcool familjekalender, sprängfylld med humor och
attityd, kaxighet och visdom. Med denna kalender på
köksväggen blir det både enkelt och roligt att överblicka och
planera vardagen. Sex kolumner med plats för namn och
anteckningar. Block med shoppinglista ingår.  

295x390 mm.
Färg. Spiralbunden.

149:19

LYXLAGAT GRYTBOKEN

38

Härligt mustiga grytor året runt
Att tillaga maten i gryta är det bästa och enklaste sättet
att locka fram de där riktigt subtila smakerna ur dina
råvaror. Här presenteras 66 lyxiga men samtidigt
prisvärda recept för olika slags grytor. Vad sägs om en
chicken Adobo i gjutjärnsgryta, en orientalisk fläskfilé i
lergryta eller en pulled pork & chipotle stew i en dutch
oven-gryta. Och varför inte fresta smaklökarna med
lite Boston baked beans, tillagade i en cowboy tripod
som ställs över öppen eld?
142 sidor. 235x210 mm.
Färg. Inbunden.

149:ord pris 239:-

199:ord pris 249:-

TABLETHÅLLARE / GRYTUNDERLÄGG
COOK’N READ
Denna hållare är en suverän lösning för dig som tycker om att
hitta recept och inspiration på nätet, men inte vill riskera att
din surfplatta blir kladdig i köket. Dessutom kan den användas
som grytunderlägg. Tål maskindisk.

Höjd: 30 mm. Diameter: 170 mm. Material: silikon.

20

40

39

ODLA TOMATER

41

Fullända salladen med egna,
solvarma tomater
Hemodlade tomater kan vara makalöst goda – den
känns ända ut i fingertopparna. Här presenterar
tomatexperten Åke Truedsson över 40 olika sorter, där
vissa trivs på fönsterbrädan och andra i trädgårdslandet.
Du får alla tips du behöver för att lyckas med den egna
tomatodlingen, från sådd till skörd. Lycka till.
111 sidor. 230x182 mm. Färg. Danskt band.

179:ord pris 209:-

42 GRYTBRÖD

– VÄRLDENS ENKLASTE BRÖD
Baka bröd som en mästerbagare
Med grytbrödsmetoden är det ingen konst att lyckas med
fantastiska bröd. Degen behöver inte knådas utan ska bara
röras samman. Hemligheten bakom grytbrödsmetoden är
lång jästid och bakning i hög temperatur, i en brännande
het gryta med lock. Denna bok gör det enkelt att baka
ljuvligt goda bröd med härligt frasig skorpa – helt i klass
med det bästa som bageriet har att erbjuda.
119 sidor. 260x195 mm.
Färg. Inbunden.

139:21

43

DECKARPAKET
Andlöst spännande julläsning

Midnattssol av Jo Nesbø
Falleri, fallera, falleralla av Carin Gerhardsen
Mios Blues av Kristina Ohlsson
Ett oslagbart sidvändarpaket med tre riktigt nervkittlande deckare: Midnattssol, ett stämningsfullt thrillerdrama där den norske deckarkungen Jo Nesbø tar oss
med till civilisationens mordiska utmarker, Falleri, fallera, falleralla, den senaste boken i Carin Gerhardsens
storsäljande Hammarbyserie, samt Kristina Ohlssons
Mios Blues, en skakande berättelse om sökandet efter
ett försvunnet barn. Utan tvekan julens mest gastkramande paket, fullmatat med mord, mysterier och
rafflande förvecklingar i pocket-format.
3 x pocket.

9:7
1
fö r

s!
Bra pri
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44

SVENSKA UTTRYCK OCH DERAS
URSPRUNG
En spännande upptäcktsresa i
vårt språk

149:ord pris 189:-

163 sidor. 130x140 mm. Inbunden.

22

Många av våra vanliga svenska uttryck har en
spännande historia, och inte sällan har de uppstått
genom besynnerliga och komiska missförstånd. Som
när ”lägga embargo på” råkade förvandlas till ”lägga
rabarber på”. Den här boken reder ut historien bakom
närmare över 200 av våra vanligaste svenska uttryck
– ”pang på rödbetan”, ”spela Allan”, ”ana ugglor i
mossen” och många fler.

45 NECESSÄR
En stor och rymlig necessär av bra kvalité. Med
ett flertal olika fack att förvara i och en praktisk
krok för att hänga upp necessären.
Mått: 200x250x100 mm. Material: polyester.

M å n ga s m

arta fack

129:-

46

NYA UPPLEV SVERIGE
Upptäck vårt fantastiska land
I Sverige finns ofantligt mycket att uppleva och
upptäcka. Denna fullmatade guidebok tar oss med
på en spännande resa genom vårt avlånga land och
visar vägen till dess mest unika platser och miljöer
– totalt hela 3000 resmål. Denna nya utgåva har
kompletterats med över hundra nya resmål och
bjuder dessutom på ett oemotståndligt kapitel med
topplistor över det bästa Sverige har att erbjuda.
576 sidor. 270x200 mm. Färg. Inbunden.

249:ord pris 329:-

23

DET SOCKERFRIA KÖKET
Bli fri från ditt sockerberoende

47

Larmrapporterna om sockrets skadliga inverkan har
duggat tätt de senaste åren och många inser behovet
av att lägga om sin kost. Men hur gör man? Det
sockerfria köket visar hur lätt det faktiskt är att dra
ner rejält på sockerintag utan att kompromissa med
smaken. Förutom en mängd läckra recept får du tips
om hur du hanterar ditt sockerbegär och om annat
som är bra att tänka på när du tar första steget mot
ett liv med mindre socker.

128 sidor. 220x275 mm. Färg. Inbunden.

149:48

49
YOGHURTMUGG
Slitstark yoghurtmugg, med tillhörande lock
att lägga müsli eller något annat gott i.Ett
både billigare och mer miljövänligt alternativ
till färdigförpackade mellanmål. Perfekt för
skolutflykten eller när du inte hinner äta
frukost hemma. Finns i färgerna rosa och grön.
Höjd: 150 mm. Diameter: 88 mm. Rymmer 30 cl.

59:24

50

TIGGAREN
Rafflande sidvändare från
Sveriges nya deckardrottning
Till slut kan kriminalinspektör Emma Sköld inte längre
blunda för det uppenbara: Någon vill se henne död och
är beredd att gå mycket långt för att uppnå sitt mål.
Samtidigt som Emma fruktar för sitt liv börjar hon skönja
ett vagt samband mellan det som händer henne och
den våldsvåg som under den senaste tiden dragit fram
över Stockholms tiggare. Sofie Sarenbrants nya bok är
en högaktuell spänningsroman om maktövergrepp på
samhällets allra mest utsatta.
360 sidor. 215X145 mm. Inbunden.

Sarenbrants
senaste sidvändare

TRENDART
– FAMILJEKALENDER 2017

199:ord pris 249:-

51

Få vardagspusslet att gå ihop
Lättöverskådlig och snygg väggkalender där varje
månad ringas in med några inspirerande ord och
aktiviteter som hör månaden till. Orden blir en
påminnelse om de möjligheter och glädjeämnen
som öppnar sig i takt med att året går. Fem
kolumner med plats för namn och anteckningar
samt en plastficka med plats för t.ex. penna och
block. Block med shoppinglista ingår.
220x430 mm. Färg. Spiralbunden.

139:25

ENERGIBOLLAR – PROTEINRIKA
RECEPT FÖR VÄLBEFINNANDE
OCH ÖKAD LIVSKRAFT

52

Prova energibollar
– det perfekta mellanmålet
Behöver du en extra kick efter träningen? Vill du stärka ditt
immunförsvar? Eller är du sugen på något hälsosamt för att
undvika eftermiddagssvackan? I den här boken hittar du 15
enkla och goda recept på både söta och mer matiga munsbitar
med proteinrika ingredienser och med GI-vänliga kolhydrater
– inget raffinerat socker eller mjölkprodukter och bara
hälsosamma fetter – allt utan att kompromissa med smaken.
61 sidor. 200x155mm.
Inbunden. Färg.

99:ord pris 129:-

53 KÖTTBULLSTÅNG
Med denna finurliga tång kan du få perfekta,
jämnrunda köttbullar på julbordet, utan att
behöva rulla dem själv. Doppa tången i kallt
vatten, fyll på med färs och kläm åt – klart. Det
har aldrig varit roligare att göra egna köttbullar.
Ett tips är att de går att använda till annat än
köttbullar – energibollar till exempel.

79:Längd: 225 mm.

26

Diameter: 44 mm

.

BOOST – 50 RECEPT FÖR
FETTFÖRBRÄNNING

54

Genvägen till ett smalare och
friskare liv
I denna inspirerande kokbok presenterar Fredrik
Paulún 50 enkla recept som sätter rejäl fart på
fettförbränningen och hjälper dig att gå från tanke
till handling. Recepten fungerar för hela familjen,
är snabba och lätta att laga och kräver inga dyra
specialingredienser. Till varje recept följer en kort
förklaring till varför just dessa ingredienser gör
underverk för hälsan och midjemåttet.
144 sidor. 245x175 mm. Färg. Inbunden.

219:ord pris 259:-

55

56
FLASKA MED FRUKTBEHÅLLARE
Boosta ditt vatten med vitaminer. Med den här härliga
vattenflaskan kan du lägga din favoritfrukt i behållaren och
smaksätta din dryck efter eget tycke och smak. Perfekt till
gymmet eller utflykten. Finns i färgerna rosa och blå.
Volym: 800 ml. Material: BPA-fri titanplast.

99:-

27

ODLA ÄTBART PÅ LITEN YTA

57

Odlingsglädje för alla
Intresset för att äta hemodlat har aldrig varit större.
Här berättar Eva Robild precis hur du går tillväga för
att lyckas med dina odlingar, även om utrymmet är
begränsat. Tonvikten ligger på grönsaker, men du får
också lära dig hur du kan odla spännande bär, som
nypon, physalis och havtorn. Eller varför inte prova
på något mer exotiskt, som äkta kastanj eller fikon?
95 sidor. 200x200 mm. Inbunden.

179:ord pris 209:-

GALLTVÅL
Belönad med toppbetyg

58

Galltvål är ett oslagbart alternativ vid all slags fläckborttagning
och rengöring. Testad av Konsumentverket och belönad med
toppbetyg. Dessutom är den tillverkad av enbart naturliga
ämnen och därför helt miljövänlig. Finns både i fast och
flytande form.

59

129:Galltvål: 100 g.

Flytande galltvål: 500 ml.

28

69:-

SJÄLVHUSHÅLLNING I PRAKTIKEN

60

Alla kan bidra till en mer
hållbar framtid
Många drömmer om att bli mer självhushållande, både för
den egna hälsans skull och för planetens. I denna inspirerande bok får du veta hur du rent praktiskt kan gå tillväga
för att närma dig detta mål, oavsett om du bor på landet
eller i en lägenhet i stan. Tonvikten ligger på odling av olika
slags grödor, men du får även lära dig hur du tillverkar
egna, miljövänliga hushållsprodukter, bygger ett växthus,
anlägger en bikupa och mycket mer.
247 sidor. 270x195 mm. Färg. Inbunden.

249:ord pris 299:-

ÅTERVINNINGSKASSAR 3-PACK
Kassar för praktisk hantering av återvinningsbart material. Kassarna har handtag och är
försedda med kardborreband så att man enkelt kan fästa dem i varandra. Avsedda för
sortering av glas/plastförpackningar, metall och papper/tidningar.
Mått: 416x290x292 mm.
Material: PVC-fri plast.

61

s!
Bra pri

99:is 169:ord pr

29

VÅRA 25 BÄSTA MATSVAMPAR

62

Ta med på nästa skogspromenad
Att kantarellen är en uppskattad läckerhet är ingen nyhet, men det
finns också många andra svampsorter som är minst lika delikata. I
den här utökade nyutgåvan får du lära dig att hitta och känna igen
fler läckra matsvampar i vår natur. Dessutom får du många bra
tips på hur du kan använda dem i olika maträtter. Bokens urval är
anpassat för både nybörjaren och för de mer vana svampplockarna
som vill lära sig mer. Den perfekta svampguiden.
104 sidor. 190x165 mm.
Färg. Spiralbunden.

r l ä c k ra
N u m e d f le
ar
matsvamp

149:ord pris 169:-

FROZZYPACK
Smart kylmatlåda som förenklar din vardag. Håller
maten sval minst 7 timmar i rumstemperatur. Ingen
extra kylklamp och kylväska att släpa på – maten kyls
via locket, som du förvarar i frysen när du inte använder
lådan. Perfekt till skolutflykten, jobbet, picknicken eller
stranden. Finns i färgerna grön och rosa.
Mått: 190x140x180 mm. Vikt: 425 g. Volym: 0,9 L.
Matlådan tål maskindisk och mikro, men mikra ej locket.

64
63

159:ord pris 199:-

30

65

PLÄD SHERPA

129:-

Mjuk och härlig pläd av hög kvalitet, som håller dig varm och torr
när du sitter på våta och kalla underlag. Perfekt att ta med när du
ger dig ut på picnic i skog och mark. Lika lätt som ett sittunderlag
men med plats för fler än en.
Mått: 50x150 mm. Material: polyester.

99:66

159:Ord pris 199:-

67
KORVGAFFEL MED TELESKOP
Smart utdragbar korvgaffel i rostfritt stål och med
greppvänliga handtag av silikon. Perfekt att ha när du grillar
korv, marshmallows eller något annat över öppen eld. Finns
i färgerna röd och svart.
Mått: 250 mm och utdragen 580 mm.

31

68

TRÄDGÅRDSFÅGLAR I FICKFORMAT
Bjud in fåglarna till din trädgård
Med rätt skötsel kan din trädgård bli rena rama paradiset för ett stort
antal spännande fåglar. Här får du lära dig hur du med enkla medel gör
din trädgård fågelvänlig, så att våra bevingade vänner söker sig till just
din trädgård. Du kommer att häpna när
du ser hur många olika arter som kommer
på besök. Denna ytterst behändiga guide
hjälper dig också att identifiera de olika
arterna, så att du kan hålla koll på dina
nya gäster.

128 sidor. 195x105 mm.
Färg. Inbunden.

119:en.

d
iralbun
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69
VÄGGFICKA 2017
Trött på att tappa bort viktiga papper?

32

Praktisk väggficka med kalender, så att du enkelt kan samla dina räkningar och andra
viktiga papper, samtidigt som du njuter av en underskön naturbild – en för varje månad. I
kalendern finns ett namnsdagsregister och plats för noteringar i varje datumruta.

109:-

70

99:-

Höjd: 100 mm. Diameter: 70 mm.

Höjd: 150 mm. Diameter: 80 mm.

11

BATTERIDRIVNA LED-LJUS

71

79:-

Stämningsfulla vita LED-ljus med flammande sken.
Tillverkade av äkta vax för ett naturtroget utseende.
Drivs med 2 x LR14-batterier (medföljer ej).

72 5-ÅRS DAGBOK
Skriv ner dagens väder och annat
som hänt
En elegant, behändig och årsneutral 5-årsdagbok där varje
dag presenteras på en helsida. Skriv ner vad som händer i
ditt liv och anteckna hur vädret varit. För varje år som går blir
det roligare och roligare att se vad du sysslat med vid samma
datum under olika år. Notera, jämför och kartlägg ditt livs
dolda mönster.
140x205 mm. Inbunden.

159:33

73

NÖDHAMMARE
Ett måste för alla bilar
Ficklampa, signalljus, glashammare och bälteskniv i ett.
Hölje i ABS-plast, 1 vit lysdiod och 9 röda blinkande ljus,
bältesskärare, nödhammare och magnet för att kunna
fästa på biltaket.  

x40
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159:ord pris 229:-

ANDRA VÄRLDSKRIGETS
MYTER OCH LEGENDER

74

Ett måste för alla historieintresserade
Andra världskriget gav upphov till en mängd myter och legender.
Den här boken går grundligt igenom ett flertal av dessa
fascinerande och seglivade vanföreställningar – exempelvis
historierna om de tyska fallskärmsjägarna som klädde ut sig
till nunnor, om Hitlers påstådda flykt till Argentina, och om
Rudolf Hess kontakter med brittiska kungligheter. Här får
vi reda på verkligheten bakom myterna, hur de uppstod,
utvecklades, och fortplantade sig in i vår egen tid.

300 sidor. 135x210 mm.
Inbunden med skyddsomslag.

139:ord pris 219:-

34

75 MYSTERIER – OFÖRKLARLIGA

HÄNDELSER OCH SÄLLSAMMA
UNDER
En upptäcktsfärd bland världens
fascinerande mysterier
Vår värld vimlar av gåtfulla platser, legender och händelser
som det inte finns någon fullständig förklaring till, trots
år av forskning. Den här boken tar upp sägenomspunna
föremål som den heliga Graal, mystiska varelser som
yetin, gåtfulla, teknologiska fynd från antiken och mycket,
mycket annat. En perfekt presentbok som kittlar och
utmanar vår gängse föreställning om världen.

119:-

319 sidor.165x205 mm.
Färg. Inbunden.

7-pack

149:ord pris 169:-

KLASSISKT MÖNSTRADE
HERRSTRUMPOR 7-PACK
Herrstrumpor av hög kvalitet, med skön passform och
klassiskt eleganta mönster. Varje paket innehåller 2 par av
de olika mönstrade strumporna och 1 par klassiskt svarta.
Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

Storlek! 76

strl. 41–45
35

MAGNETARMBAND
Trött på att tappa bort skruvar eller nålar
Magnetiskt armband som håller ordning på dina spikar, skruvar, borrhuvuden,
nålar och annat smått, gott och magnetiskt. Lite som att ha en tredje arm när
du snickrar eller syr. Ett måste för alla hemmafixare, snickare, skräddare och
hantverkare.

77

129:ord pris 179:-

Mått:

.

0 mm

355x9

78 101 WHISKY DU MÅSTE DRICKA
INNAN DU DÖR

Den ultimata whiskyguiden
En ny och uppdaterad version av Örjan Westerlunds
storsäljande bok om whisky. Resan för oss till den ädla
dryckens hemtrakter i Skottland och Irland, men tar oss
även med till nya spännande whiskynejder, i exempelvis
Finland och Tasmanien. Varje sort beskrivs i vanlig ordning
med författarens träffsäkra smak- och doftassociationer.
Vem visste t.ex. att viss whisky kan föra tankarna till
möbelpolish och knallpulver? Läs, prova själv och se om du
håller med.
221 sidor. 230x160 mm. Färg. Inbunden.

149:ord pris 189:-

36

DEN UNGE ZLATAN

79

Zlatan som du aldrig sett
honom förut
Detta är berättelsen om Zlatan innan han
blev ”Ibra” med en hel värld. I denna hyllade
dokumentär möter vi den kaxiga supertalangen
från Rosengård, som trollbinder alla med sin
magi, men samtidigt bär en enorm vrede inom
sig, ett raseri som hela tiden är på gränsen att
koka över – och ibland gör det. Det är också
historien om en ung pojke som lever under
konstant press från sin omgivning och som
tvingas kämpa för allt, på och utanför planen.
DVD. Speltid: 95 min.

sad och
K r i t i ke r r o
hyllad film

129:ord pris 159:-

80

BILAR 2017
Spänn fast säkerhetsbältet
Kalendern för dig som älskar bilar och hög fart. I takt med
att du vänder blad får du möta 12 maffiga vrålåk, och
under bilderna hittar du kittlande snabbfakta om de olika
bilmodellerna. Månadskalendarium med veckonummer
och namnsdagsregister samt plats för
noteringar i varje datumruta.
295x390 mm. Färg. Spiralbunden.

109:37

81 ÖL FRÅN HELA VÄRLDEN

Boken för dig som älskar öl
I denna faktaspäckade ölguide presenteras hela 350 av de
bästa ölsorterna från världens alla hörn – från Belgiens
trappistkloster till Amerikas mikrobryggerier. Varje ölsort
beskrivs utförligt med färgfotografier, historisk information
och initierade uppgifter om utseende, stil och smak.
Oavsett om du är entusiastisk nybörjare eller initierad
öldrickare kommer du att ha glädje av denna bok.
320 sidor. 165x205 mm. Färg. Inbunden.

129:-

82

HAMBURGERPRESS
Grilla som proffsen

129:-

Ett smart och praktiskt köks- och grillredskap som gör det superlätt att fixa proffsiga
hamburgare. Lägg bara köttfärsen i hamburgerpressen, tryck till och vips har du en
finfin hamburgare att lägga på grillen.

38

Material: plast. Diameter: 105 mm.

7-pack

149:ord pris 169:-

SVARTA UNISEXSTRUMPOR
7-PACK
Klassisk svart kvalitetsstrumpa som fungerar lika bra till
vardag som till fest och för både kvinnor och män. Med
optimal passform och underbar komfort.

Storlek! 83

strl. 36–40

84

strl. 41–45

Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

149:85

JAKTKALENDER 2017
Med denna kalender missar du inget
En praktisk kalender för den jaktintresserade. Varje månad presenteras
med en vacker naturbild och i datumrutorna hittar du information om
när och var de olika jaktsäsongerna drar igång.
300x480 mm. Färg. Spiralbunden.

39

BIRGITTAS BÄSTA – FAVORITRECEPTEN
TILL DET SVENSKA FIKAT
Delikata bakverk för alla smaker och
tillfällen

86

Trenden med bakverk och bakning har ökat lavinartat på senare
år och charmen med det unika svenska kaffebordet lockar allt
fler, inte minst yngre. Här har bakdrottningen Birgitta
Rasmusson valt ut sina absoluta favoriter – bullar och bakelser,
kakor och smarriga tårtor. Välkommen på kafferep med dukat
kaffebord och alla de härliga smakerna – en blandning av
tradition och kakor i tiden.
103 sidor. 215x170 mm.
Färg. Inbunden.

149:ord pris 209:-

99:ord pris 129:-

MUFFINSFORMAR – 12 ST

87

Med dessa snygga och praktiska formar blir det
både roligare och enklare att baka muffins och cupcakes. De passar lika bra som små dessertformar
eftersom de även tål att frysas. De kan användas
igen och igen, tål temperaturer mellan -40 grader
till 230 grader och behöver aldrig smörjas. Tillverkade i silikon som gör att bakverken lossnar lätt.
Livsmedelsgodkända och tål maskindisk.
Diameter: 60 mm. Höjd: 33 mm.

40

DOFTLJUS
Ett rogivande doftljus som du kan njuta av i hela 45 timmar. Låt ljuset brinna
i ditt vardagsrum, sovrum eller badrum för att skapa en speciell atmosfär
och en härlig doft. Finns i två olika varianter – en med hemtrevlig doft av
vanilj och en med en julig doft av äpple och kanel
Diameter: 67 mm. Höjd: 13 mm.
Vikt: 312 g.

89

88

99:-

90 TESIL MED SKOPA
Tesil och skopa i ett. Fyll skopan med ditt älsklingste, låt
tebladen glida ner i handtaget och ställ tesilen i koppen.
Enkel att rengöra – du bara skruvar av toppen på tesilen
och tömmer ut tebladen. Tål maskindisk.

Allt-i-ett-funkti

on

Längd: 165 mm. Material: rostfritt stål.

99:-

41

THE ANGRY BIRDS MOVIE

91

De arga fåglarna filmdebuterar
– argare än någonsin.
Red, Chuck och Bomb har lite svårt att smälta in bland de
andra fåglarna på den ö där de bor. Istället för att dras med i
sina grannars fridfulla munterhet drabbas de allt som oftast
av rakt motsatta känslor: sjudande raseri. Men när ön plötsligt
invaderas av mystiska gröna grisar är det upp till den arga
trion att lista ut vad inkräktarna egentligen är ute efter.

179:-

DVD. Speltid: 98 mi

n. Tal och text: svensk
a.

7-pack

119:-

BARNSTRUMPOR BREDRANDIGA
7-PACK

ord pris 149:-

Storlek! 92
42

strl. 31–35

Slitstarka strumpor för barn, med bredrandigt mönster i
glada färger. Lätta att dra av och på, tack vare det elastiska
tyget och den utmärkta passformen.
Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

119:ord pris 149:-

7-pack

BARNSTRUMPOR
SMALRANDIGA 7-PACK
Slitstarka strumpor för lekfulla barn, med härliga
färger i fint smalrandigt mönster. Den goda
passformen gör att de sitter perfekt på foten.

Storlek! 93

strl. 31–35

Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

94

FLÄTOR
Hårmagi på högsta nivå

9-12 år

Fransk fläta, fiskbensfläta, eller kanske
Katniss-flätan? Med smittande entusiasm
och tydliga steg för steg-instruktioner
förklarar femtonåringarna Marie och Laura
hur du lätt kan skapa flätor av alla de slag,
för alla tillfällen i livet. Här finns tuffa
festflätor, mer romantiska flätor, böljande
vattenfallsflätor samt enkla vardagsflätor
som du gör på fem minuter innan du går
till skolan.

107 sidor. 225x175 mm. Färg.
Inbunden. Ålder: 9-12 år.

139:43

GRRR PÅ ZOO
En interaktiv bilderbok
med roliga djurläten
Följ med till zoo och träffa alla de
högljudda djuren i denna interaktiva
bok. Som du kommer att märka
kan djuren låta på många olika
sätt – de piper och ylar, kacklar och
morrar, vrålar och skriker. Tryck på
knapparna och försök sedan härma
djurens alla läten.

95

159:-

10 sidor. Kartongbok. Ålder: 0-3 år.

0-3 år

H u r l åt e r e

n g i ra f f ?

96 LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ
– FÄNGELSEMYSTERIET

Ett fängslande fall för succédeckarna
Lasse och Maja
Den nya boken om LasseMajas detektivbyrå bjuder på ett
annorlunda mysterium i en ovanlig miljö. Prästen i staden
sätter upp en teaterpjäs på Valleby fängelse men under den
minst sagt stormiga premiärkvällen visar det sig plötsligt att
skådespelarna är spårlöst försvunna. Tur att Lasse och Maja är
på plats i salongen.
103 sidor. 216x152 mm. Inbunden. Ålder: 6-9 år.

6-9 år

139:44
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6-9 år

ÄCKLIGASTE BOKEN OM KROPPEN

97

Läs, förfäras och rys
Varför är snor ibland grönt? Hur många gånger fiser
människan på en dag? De hårresande svaren på dessa
och andra lika äckliga frågor finns i denna gräsligt
underhållande faktabok, som är späckad med
information om kroppens alla utsöndringar och
dessutom bjuder på en hisnande guide över olika typer
av avföring. En vågad presentbok för vetgiriga och
äckelintresserade barn, bestyckad med humoristiska
illustrationer, pop up-effekter och flikar.
18 sidor. 280x240 mm. Pop up-bok.

159:45

FANTASTISK ORIGAMI

98

Vik in på en ny väg
Upptäck hur du med några enkla vikningar kan förvandla
ett vanligt pappersark till en fantastisk 3D-modell – fina
presentaskar, rörliga figurer och dekorationer som får
vänner och familj att baxna. Med sina tydliga fotografier
och enkla steg för steg-instruktioner har denna bok allt
du behöver för att bli en mästare inom denna anrika
japanska konstart.

99:-

96 sidor. 2

80x215 m

m. Häftad

.

10-pack

149:ord pris 169:-

ANKELSTRUMPOR VITA
OCH SVARTA 10-PACK
Supersköna ankelstrumpor. Strumporna håller
utmärkt kvalitet och komfort.

Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

Välj din storlek!
46

99

strl. 31–35

100

strl. 36–40

101

strl. 41–45

LÅT DET SOM VARIT VILA

102

Andlöst spännande
Det är i mitten av november och i gotländska Mullvalds
är planeringen av årets tryffelfestival i full gång. Anki
Karlsson har bjudit med sig sina tre väninnor från
fastlandet och tillsammans ska de njuta några
härliga dagar med ridning, god mat och inte
minst varandras sällskap. Även Tryggve
Fridman har fått besök, av sin syster och
svåger och dennes vän. På tryffelfestivalen
händer något förfärligt. En av gästerna
ord pris 239:faller ihop och dör. Låt det som varit vila
är den fristående, andra delen i Marianne
Cedervalls deckarserie om Anki Karlsson och
Tryggve Fridman.

179:-

300 sidor. 215x145 mm. Inbunden.

103 FAMILJEKALENDER

ELSA BESKOW 2017
Stämningsfulla bilder
– året runt

149:-

Praktisk familjekalender med 12 stämningsfulla
motiv från Elsa Beskows älskade bilderböcker.
Innehåller namnsdagsregister, fem kolumner med
gott om plats för anteckningar samt en plastficka
med plats för t.ex. penna och block. Med denna
kalender på väggen blir det lätt att hålla reda på
vardagens alla aktiviteter och bestyr.
295x390 mm. Färg. Spiralbunden.

47

PUSSEL 1000 BITAR
– VÖRINGSFOSSEN

104

När livspusslets bitar vägrar falla på plats kan
det vara en god idé att varva ner med ett riktigt
pussel – få saker är lika avslappnande. I takt med
att du lägger bitarna på plats och försjunker i nuets
meditativa flöde får du här se hur ett underskönt
vattenfall från norska Vøringsfossen sakta växer
fram under dina händer.

149:ord pris 199:-

Mått: 480x680 mm. Material: Kartong.

VÅRA ROLIGASTE ORDSPRÅK OCH CITAT

105

”Jag är inte rädd för att dö, jag vill bara
inte vara där när det händer”
– Woody Allen
Citat kan vara kloka, tankeväckande, träffande och utmanande,
men ingenting går upp mot roliga citat. I den här boken hittar du
ett urval av roliga och underhållande citat, repliker och ordspråk
från hela världen. Boken kan användas som inspiration, för den
som exempelvis ska hålla tal, men framförallt kan den läsas för
att den är rolig.

110 sidor. 185x110 mm. Inbunden.

s!
Bra pri

69:is 109:ord pr
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BARA ULL – 75 IDÉER FÖR DIG
OCH DITT HEM

106

Upptäck ullens alla möjligheter
I denna bok finns sömnadsprojekt som
passar utmärkt för nybörjaren och är enkla
nog att göras under en kväll: mobilfodral,
adresstaggar, bordsunderlägg, julpynt och
mycket mer. För den mer erfarna ullentusiasten
bjuds massvis med värmande inspiration i
form av klädesplagg, kuddfodral och andra
inredningsdetaljer. Som du kommer att upptäcka
är ull ett material med långt större potential än
man kan ana.

199:ord pris 249:-

139

sidor
. 278

x204

mm.

Färg
.

Inbu

nden

.

107 MIDNATTSFLICKOR
Spännande julläsning
Under valborgsfirandet i Uppsala hittas en kvinna död i den
anatomiska teatern i en av universitetets äldre byggnader.
Rädslan jäser och polisen befarar att fler brutala överfall
är att vänta. Detta är upptakten till Jonas Moströms nya
deckare, den tredje boken i den uppskattade serien om
psykologen Nathalie Svensson.
400 sidor. 135x210mm. Inbunden.

179:ord pris 239:-

49

108 LED-ARMBAND
Se till att synas i mörkret
Slitstarkt och vädertåligt LED-band som du fäster runt armen eller
benet när du är ute efter mörkrets inbrott – på så vis behöver du inte
vara orolig för att inte synas. Det flexibla bandet är lätt att ställa in
och med en snabb knapptryckning växlar du enkelt mellan två olika
ljuslägen – kontinuerligt eller blinkande ljus.
Drivs av 2 litiumbatteri CR2032 3V.
Batteri ingår.

99:7-pack

149:ord pris 169:-

SVARTA SPORTSTRUMPOR 7-PACK
Slitstark sportstrumpa med stickad häl, både för dig som tränar
och för dig som vill ha en kraftigare vardagsstrumpa.
Material: 80% bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

Välj din storlek!
50

109

strl. 35–38

110

strl. 39–42

111

strl. 43–46

112

STYRKETRÄNING MED
KROPPEN SOM REDSKAP
Styrketräna utan redskap
– var som helst, när som helst
Varför kasta bort pengar på dyr träningsutrustning
och gymkort när det enda redskap du egentligen
behöver är något du alltid bär med dig: din egen
kroppsvikt. I denna bok presenteras över 100
supereffektiva övningar som hjälper dig att komma
i toppform, utan onödiga redskap. Boken innehåller
flera olika träningsprogram att välja mellan och du får
dessutom en rad smarta kosttips som gör att du kan
maximera effekten av din träning.

159 sidor. 260x200 mm.
Färg. Inbunden.

101 SMOOTHIES – UNDERBARA
FRUKTDRINKAR ATT NJUTA AV

169:-

113

Enkelt, gott, fräscht
Den ultimata guiden för dig som vill ha kul i köket och
skapa supergoda smoothies för alla tillfällen. Bland de 101
recepten hittar du allt från läskande fruktsmoothies, goda
frukostsmoothies, proteinrika grönsakssmoothies och läckra
dessertsmoothies. Du får också veta hur du kan boosta
dina smoothies med superfood, superbärpulver och andra
naturliga kosttillskott.
240 sidor. 220x150 mm. Färg. Inbunden.

149:ord pris 189:-
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114 KNOPAR
Smarta knopar för alla
möjliga tillfällen
För den som vill lära sig bemästra olika
slags knopar gäller den gyllene regeln:
Övning ger färdighet. Därför får man i den
här lådan inte bara en bok med tydliga
steg för steg-instruktioner utan även två
rep (i olika tjocklekar och längd) så att
man ska kunna träna på riktigt och nöta in
kunskaperna. En utmärkt presentbox till i
stort sett vem som helst: gammal och ung,
stor och liten, båtfolk och trädgårdsfolk.

32 sidor.
Rep 2 m
eter lån
220x16
ga.
8 mm.

STORA KORSORDSBOKEN
– NYA ROLIGA OCH
UTMANANDE KRYSS

115

Kluriga korsord för hela
familjen
En ny omgång kryss för alla korsordssugna. Boken
bjuder på hela 80 korsord, skapade av några av
Sveriges allra vassaste korsordskonstruktörer.
De medelsvåra bildkryssen dominerar, men här
finns också kryss med andra svårighetsgrader och
luriga ordflätor att sätta tänderna i. Lösningar till
alla kryss finns förstås i slutet av boken.
93 sidor. 300x225mm.
Danskt band.

99:ord pris 129:-
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129:-

DÖDSDRYCKEN
Sten Wall är tillbaka

116

När polisen gör ett makabert fynd i ett torp utanför
den idylliska lilla kuststaden anar kommissarie Sten
Wall en dunkel koppling till en händelse som ägde rum
nästan exakt två år tidigare, då en bröllopsfest fick en
minst sagt chockartad upplösning. Naturligtvis kan
det handla om en ren slump, men Walls berömda
spårsinne har vaknat. Björn Hellbergs nya deckare
är en kusligt spännande nagelbitare med många
oväntade vändningar.
281 sidor. 135x210 mm. Inbunden.

199:ord pris 249:-

117

KREATIV FOTOGRAFERING
Lär dig tänka kreativt med
kameran
Med hjälp av denna bok kan du snabbt ta ett
jättekliv framåt som fotograf och få dina
bilder att vibrera av liv, känslor och färger.
Utan att fastna i det tekniska förklarar den
erfarne fotografen Markus Wäger steg för
steg hur du tar dina bilder till en ny, mer
kreativ nivå – hur du gestaltar dina bilder
genom att jobba med perspektiv, skärpa,
exponering och komposition. Det är enklare
än du tror, bara du kan knepen.

209:ord pris 259:-

240 sidor. 230x170 mm.
Färg. Inbunden.
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118 ELEKTRISK FOTFIL

Ta hand om dina fötter
Lättanvänd elektrisk fotfil som snabbt och smärtfritt
gnider bort hård hud och förhårdnader på några minuter
och ger dig fantastiskt mjuka och lena fötter. Med
greppvänligt handtag och 2 olika
rollerhuvud.
Drivs med 2 x AA-batterier
(medföljer ej).

Bra pris!

249:ord pris

339:-

7-pack

149:ord pris 169:-

MÖNSTRADE DAMSTRUMPOR 7-PACK
Sköna och slitstarka damstrumpor i olika färger och mönster. Varje paket
innehåller 2 par av de olika mönstrade strumporna och 1 par klassiskt svarta.

Storlek! 119
54

strl. 36–40

Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

120

KATTER 2017
En kalender med klös
Kattälskarnas favorit – en helt oemotståndlig väggalmanacka
med fantastiska färgbilder på underbart mysiga katter som
leker och lurar, sover och
busar. Månadskalendarium
med veckonummer och
namnsdagsregister samt
plats för noteringar i varje
datumruta.
295x390 mm.
Färg. Spiralbunden.

109:279:ord pris 399:-

121

ELEKTRISK NAGELFIL
Skäm bort dina naglar

Smidig och lättanvänd nagelfil som gör det lätt att hålla naglarna fina och naturligt blanka.
Du byter enkelt mellan tre olika filhuvuden, beroende på om du vill fila, slipa eller polera.

Fila nageltippen

Fila

Slipa

Drivs med 2 x AA-batterier
(medföljer ej).

Polera

55

122

DASSBOKEN
– GREATEST HITS
Din räddare i nöden
Vad är roligare än fem dassböcker? En dassbok. I
Dassboken – Greatest hits finns allt det bästa från de
fem tidigare dassböckerna samlat. Och naturligtvis
innehåller boken även några ”nya låtar” – precis som
alla andra samlingsalbum med självaktning. Som
vanligt är dasset både ditt och fritt. Så glöm all skit
och ha skitroligt i stället.
144 sidor. 150x150 mm.
Häftad bok med hängsnöre.

69:200 SUDOKU

123

Perfekt att ta med
på semestern
Sudoku är idag ett av våra mest älskade
tidsfördriv. I denna behändiga pocketbok hittar
du hela 200 utmanande sifferpussel, allt från
lättlösta sudokun till sådana som är diaboliskt
kluriga. Gå direkt på den svårighetsnivå som
passar dagsformen bäst, eller öva upp dina
färdigheter gradvis genom att börja från början.

225 sidor. 180x110 mm. Pocket.

59:56

BRÄNNVIN I KIKAR’N

124

Varning för skrattkramp
När bröderna Bert och Holger ska försöka sälja sitt
föräldrahem tar det genast hus i helvete: Den ena
försöker lura den andre, mäklaren har slarvat bort
kontraktet och sedan visar det sig dessutom att
grannarna valt att flytta in i huset. Allt hade
väl ändå kunnat ordna upp sig någorlunda
om inte en viss Dag-Otto blandat sig
i försäljningen. Sanslöst rolig buskis
från Vallarna, fylld av hysteriska
förvecklingar och bindgalna typer.

119:ord pris 149:-

DVD. Speltid

: 115 min.

125 KUL & KNASIGT – ROLIGA HISTORIER

OM BELLMAN, NORRMÄN, SNÅLA
SKOTTAR OCH EN OCH ANNAN DOKTOR
Ett gott skratt förlänger livet
I denna humorkavalkad bjuder Peter Gissy på nästan hundra roliga
historier som garanterat kommer att få dig att kikna av skratt. Här
får du höra om Bellman och korkade norrmän, om ursnåla skottar
och spåniga träskallar, om sanslösa XL-idioter och andra charmfulla
trippeltöntar. De festliga bilderna är gjorda av Johan Andreasson.
60 sidor. 200x140 mm. Inbunden. Ålder: 9-12 år.

9-12 år

89:ord pris 119:-
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KÄNNER DU PETTSON OCH
FINDUS?
Pettson och Findus för de
allra minsta

126

0-3 år

En dag hittar Findus på en ny lek: ”Jag har gömt en
sak i ett hus där det kacklas”, säger han till Pettson.
Pettson går in i hönshuset och hittar en skål. Så
fortsätter de med fler saker som har gömts och ska
hittas, och till slut kommer det fram: Pettson ska
grädda pannkakor. En kartongbok för de minsta
barnen, fylld av roliga små detaljer
att upptäcka, precis som en
Pettson-bok ska vara.

89:-

16 sidor. Färg. Ka

rtongbok. Ålde

.

x130 mm

Mått: 130

r: 0-3 år.

127 MEMO – BILAR
Perfekt att spela med hela
familjen
Ett roligt memospel med finfina bilar – brandbilar,
polisbilar, sopbilar, lastbilar, ambulanser och många
fler. Spelet innehåller 32 kort (16 par) med färgstarka
illustrationer.

119:ord pris 149:-
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128 WELCOME TO MONSTER HIGH
Nya äventyr på Monster High
Den här gången får du följa med när Draculaura och hennes
vänner räddar monster som tvingats gå under jorden. Under
resans gång avslöjas dessutom en rad superspännande
hemligheter om Monster High-kidsens förflutna.
Och som grädde på moset får du möta två helt
nya karaktärer: popstjärnan Ari Hauntington och
grungetjejen Moanica D’kay.

169:-

70 minuter.
nska.
DVD. Speltid:
norska och da
enska, finska,
sv
:
xt
te
h
oc
l
Ta

FROST – ELSAS ISIGA PYSSELBOK

129

Vackert armband på köpet
Elsa är Arendals vackra drottning. Hon är stark och
elegant och har mäktiga magiska krafter. Följ Elsa
genom boken, se om du kommer ihåg hennes
repliker från filmen, spela skridskospel, bygg
snögubbar och lös massor av kul utmaningar.
Dessutom får du chansen att ta reda på vem du
skulle ha spelat om du var med i Frost.

3-6 år

79:lsa
p o p u l ä ra E
O m åt t l i g t
a py s s e l
m e d hä r l i g
48 sidor. 2

70x215 m

m. Häftad

. Ålder: 3-6

år.
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VIKTIGA KARTOR – PYSSELBOK
MED KLISTERMÄRKE

130

Pyssla och lär
En faktaspäckad och rolig pysselbok där
du får möjlighet att utforska jordens
sällsamma vidder på ett nytt och
interaktivt sätt. Du får lära dig om
länder, världsdelar och hav, samtidigt
som du pysslar och har skoj. I
mitten av boken finns ett ark med
klistermärken, så att du själv kan
dekorera den värld du upptäcker.
32 sidor. 300x210 mm. Häftad.
Ålder: 3-6 år.

3-6 år

69:-

131

DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS
– HELT UTE
Ny bok i succéserien som fått barnen
att läsa som aldrig förr

149:-

Med sin träffsäkra humor och sin skickliga blandning av
serieteckningar och text har Dagbok för alla mina fans-serien
blivit en megasuccé världen över, inte minst i Sverige. I denna
tionde bok får vi följa med Greg på ett ”karaktärsdanande”
läger, där han tvingas prova på att leva utan de moderna
bekvämligheter han älskar. Det blir en hård prövning
– tänk bara att försöka ta sig igenom ett helt dygn utan
våtservetter.
223 sidor. 225x140 mm. Inbunden. Ålder: 9-12 år.

9-12 år

60

132

BARBIE – STARLIGHT ADVENTURE
Ett stjärnspäckat rymdäventyr
med Barbie
På en vacker planet i en fjärran galax glider Barbie glatt
runt på sin hoverboard, tillsammans med sin trogna
vän – katten Pupcorn. Plötsligt ser hon att de
tindrande stjärnorna på himlen börjar blekna,
en efter en. Fast besluten att rädda stjärnorna
innan de slocknar helt ger hon sig ut på ett
himlastormande äventyr där hon träffar många
nya vänner – och upptäcker att hon kanske är den
ledare hela universum väntat på.

169:-

0-3 år

75 min.
h danska.
DVD. Speltid:
lska, norska oc
a, finska, enge
sk
en
sv
:
xt
te
Tal och

STORA RIDSKOLAN – ALLT OM
133
HÄSTAR, RIDNING OCH SKÖTSEL
Den perfekta presenten till alla
hästtokiga barn
Hästar är världens mest underbara djur. I den här boken
får du lära dig hur hästar känner och tänker, hur man
pratar med en häst, hur man sköter om den, vad som
är viktigt när man ska lära sig rida och mycket, mycket
mer. Boken passar dig som precis har börjat rida eller
längtar efter att få sätta igång. Läs, titta på bilderna
och lär dig mer om dessa vackra och ståtliga djur.
91 sidor. 270x215 mm. Färg. Inbunden. Ålder: 9-12 år.

9-12 år

129:61

PUSSEL FROST – 4-i-1

134

I det här fina Frost-pusslet får du fyra olika pussel i ett. I takt
med att bitarna faller på plats dyker dina favoriter från filmen
upp en efter en – Elsa, Anna, Kristoffer, Sven och den underbara
snögubben Olof. Motiven har 35, 48, 54 respektive 70 bitar.
Perfekt för alla Frost-fans.
Mått: 205x285 mm. Material: kartong
Ålder: från 4 år.

från 4 år

129:ord pris 149:-

INSIDAN UT

135

”Ett mästerverk

Tecknad filmmagi för stora och små
Inuti 11-åriga Jennys hjärna jobbar fem känslor hårt på
huvudkontoret, ledda av optimisten Glädje. Hon gör allt för
att Jenny ska förbli lycklig vad som än händer, men hon måste
också ta hänsyn till de andra känslorna – Rädsla, Ilska,
Avsky och Sorg. Disneys senaste succé tar oss med
på en fartfylld och känslosam resa genom det
mänskliga medvetandets vidsträckta vidder.

149:-

DVD. Speltid:
102 min.
Tal och text: sv
enska, finska,
engelska.

62

”

136
GOD JUL
– PYSSELBOK MED KLISTERMÄRKEN
Stämningsfull julpysselbok med över
800 klistermärken
3-6 år
Med den här boken kommer ditt barn att få fullt upp med
roliga uppgifter: att fylla tomtens säck med klappar, bygga
tokiga snögubbar, dekorera en julgran, se till att nallebageriet
är fyllt av pepparkakor och mycket, mycket mer. Denna
fullmatade pysselbok innehåller dessutom en julkalender
där man sätter in ett nytt klistermärke varje dag.
23 sidor. 275x215 mm. Häftad.
Ålder: 3-6 år.

79:-

POLKAGRISAR

137

99:-

Smarrigt svenskt kvalitetsgodis,
tillverkat för hand vid Grännas klassiska
polkagriskokeri. Boxen innehåller två
äkta polkastänger och tre spännande
karamellstänger i smakerna gräddkola,
saltlakrits och tutti frutti.

5 st. Förpackning: 250 g.

63

PETTSON & FINDUS
– FAMILJEKALENDER 2017

138

Planera vardagen tillsammans
med världens roligaste katt
Härlig familjekalender med Pettson, Findus, mucklor
och andra mysiga figurer från Sven Nordqvists
sällsamma universum. Stora vackra bilder med
härliga färger och ljuvliga små detaljer att
upptäcka. Fem kolumner med plats för namn
och anteckningar samt en plastficka med
plats för t.ex. penna och block.
220x430 mm. Färg. Spiralbunden.

149:-

149:ord pris 169:-

8-pack

STARS AND STRIPES-STRUMPOR
8-PACK
Sköna, trendiga och slitstarka strumpor i olika färger och mönster.
Passar alla, ung som gammal, kille som tjej. Varje paket innehåller
2 par av varje sort.
Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

Välj din storlek!
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strl. 31–35

140

strl. 36–40

141

strl. 41–45
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