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HÄRLIGT BRETT SORTIMENT – BÄSTA KATALOGEN NÅGONSIN!

Svensk
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sedan
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1

BAMSE JULALBUM NR 29

Dunderkul läsning för alla barn!
Fullmatat julalbum med fem spännande Bamseäventyr: Lussekatter
och fikatjuvar, Bamse och Krösus Sorks bästa vänner, Husmusen får
inte vara med, Kusin Hampes stubb-knep samt Bamses och Brummelisas vinteräventyr.
48 sidor. 210 x 288 mm. Häftad.

89:-

Copyright: Rune Andréasson

Fira jul
med snälla
starka
Bamse!

2 STORA JULPÅSEN 2019

15 julkort, 2 ark julklappsetiketter
och fina julstickers!
En välfylld julpåse med allt du behöver inför julen: 24 självhäftande
julklappsetiketter och 14 glada julstickers, samtliga med roliga figurer från Pettson & Findus. Du får dessutom stämningsfulla julkort
med juliga motiv från Pettson & Findus, Elsa Beskow m fl!
Innehåller 24 julklappsetiketter, 14 julstickers, 15 julkort.

Specialpris

39:Ord. pris 79:-

FINA
OCH
JULIGA
MOTIV!
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3
STORA JULJOURNALEN 2019
Skapar julstämning!

I Stora Juljournalen får du julens allra godaste recept, roligaste pyssel, bästa handarbeten och underhållande läsning.
Inspireras till att bjuda på adventsmys, göra eget julgodis,
festlig nyårsmeny, hur du pyntar fint till jul och gör egna
vackra julkransar och blomsterarrangemang.
84 sidor. 208 x 278 mm. Häftad.

89:HÄRLIGA
PYSSEL OCH
RECEPT!

4

er!
Klassik

ÄKTA JULKOLA

Gammaldags julkola av högsta kvalitet!
Presentask med 480 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!

99:-

Vikt 480 g.

3

!
7-pack

Specialpris

159:Ord. pris 189:-

5

Strl 36 – 40

DAMSTRUMPOR 7-PACK

Sköna och slitstarka damstrumpor i
olika färger och mönster i grå skala!
Varje paket innehåller 2 par av de olika mönstrade strumporna
och 1 par av de gråa strumporna.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

6
ALFONS PYSSELVÄSKA

Pyssla och läs, var du än är!
Den bästa kalaspresenten! Med den här pysselväskan får barnen många roliga och mysiga stunder
med Alfons Åberg! Pyssla, läs och pussla om och om
igen. Innehåller 3 aktivitetsböcker, 1 berättelse och
1 pussel i miniformat!
125 x 165 x 25 mm. Ålder 3–6 år.

4 böcker
+
1 pussel!
4

Specialpris

129:Ord. pris 139:-

MAMMA MU OCH
KRÅKANS JUL

7

Julmys med Kråkan och Mamma Mu!
Kråkans julafton är allt annat än mysig. Det är kallt och
mörkt i kråkboet och han har dessutom ”råkat” öppna alla
sina julklappar redan kvällen innan! Då är det tur att han har
en vän som Mamma Mu, som vet hur man ordnar julmys för
både ko och kråka. En skimrande julsaga med en stor portion
humor, klokskap och värme!
32 sidor. 225 x 295 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

159:-

Mamma Mu
och Kråkan
firar jul!

4 ST
ROLIGA
PUSSEL!

s!
Bra pri

Specialpris

8

149:Ord. pris 159:-

4 ST TRÄPUSSEL – PETTSON & FINDUS
Pussla loss och ha kul!

4 finfina träpussel med motiv från böckerna om Pettson & Findus! Varje pussel består av 12 bitar.
Pusslen levereras i en liten trälåda med skjutlock, där bitarna kan förvaras när de inte används.
Mått låda 195 x 140 x 45 mm. Mått pussel 120 x 175 mm. Material trä.

5

9
HÄLGE PRESENTBOK NR 24
Hälges eskapader i skogarna!

Årets Presentbok är fylld med humor och livsångest, maskerad som
roliga skämt. Hälge driver med hundar och jägare och undviker med
en hårsmån att bli en söndagsstek. Serien handlar om både vänskap
och livets dystra stunder, men alltid med närheten till ett skratt.
52 sidor. 215 x 300 mm. Kartonnage.

129:Hälge är
roligast i
skogen!

10
SERVERINGSSKÅL SNÖGUBBE
Fantasifull design!

Dekorativ serveringsskål i stengods, utformad som en glad
snögubbe! Skålen passar perfekt när du bjuder på pepparkakor, nötter, julkolor och andra godsaker som hör julen till!
Tål maskindisk.
180 x 260 mm. Djup 60 mm.

299:6

BARA
HOS OSS!

11
SUNES JUL

Julkul med Sune!
Det är 23 evighetslånga dagar kvar till julafton, men som tur är
har Sune fullt upp. Han ska spela åsnebakdel i klassens julspel,
ta en skidtur inomhus och stjäla en julgran tillsammans med
pappa Rudolf – bland mycket annat!
227 sidor. 150 x 200 mm. Inbunden.
Ålder 6–9 år.

149:Sune är
knäckande
kul!

12
JULENS GODASTE KNÄCK
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. Mums!

SÖT, SEG
OCH
JÄTTEGOD!

Vikt 185 g.

109:7

13
JULENS BÄSTA KRYSS 2019
Rolig och klurig hjärngympa!

Julens bästa KRYSS är tidningen med korsord för hela
familjen. Det är en späckad julkrysstidning med en mix av
korsord, allt från väldigt lätta till riktigt knepiga kryss. Här
hittar du krypton, ordflätor och annat pyssel, som sudoku,
kakuro och sifferlekar av olika slag. 116 sidor med 178
roliga kryss för hela familjen. Tävla och vinn fina priser!
116 sidor. 208 x 278 mm. Häftad.

HÄRLIGA
KRYSS
FÖR HELA
FAMILJEN!

79:-

DEKORATIONSSLINGA
SILVER WIRE LIGHTS

Stilren och modern ljusslinga!
Dekorativ ljusslinga med 40 stycken LED-ljuspunkter för inomhusbruk.
Ljuspunkterna har ett mellanrum på 5 cm och lyser i ett trevligt varmvitt ljus
vilket skapar en härlig julstämning i hemmet. Ljusslingan drivs av två AA-batterier placerade i en matchande batteribox.

Fint och
snyggt
ljus!

Längd 200 cm. 40 ljuspunkter. Batterier ingår ej.

Specialpris

89:Ord. pris 99:-
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Warm White

15

Multi Colour

16

DEKORTOMTAR – 4 ST
Julstämning i fin design!

esign!
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k
s
n
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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.

159:-

17
MAJA OCH JULLOVSMYSTERIET
Jullovsläsning för den mysteriesugna!

Majas föräldrar ärver ett gammalt slott och när de bestämmer sig
för att flytta dit tvingas hon följa med. Väl där börjar det genast
hända mystiska saker – det verkar som att slottet vill bli av med
den nya familjen! Långsamt dras Maja in i en värld som är full av
hemligheter och mysterier…
164 sidor. 140 x 210 mm. Inbunden. Ålder 9–12 år.

Mystik
på
slottet!

149:9
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18
STREET FOOD

Läcker streetfood från öst till väst!
TV4-kocken och mångsysslaren Frederik Zäll är tillbaka med ytterligare en
riktigt läcker bok som bjuder på en härlig mix av både lättlagad och delikat
mat direkt från gatan. Japansk Choco Banana, Israelisk Falafel, Hawaiiansk
Pòke Bowl och Amerikansk Texas Hot-Links är bara några av godsakerna i
denna mycket inspirerande bok som bjuder dig på street food hela vägen
från öst till väst.
80 sidor. 170 x 240 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 189:-
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GRÖNSAKSSTRIMLARE
Gör spagetti av grönsaker!

En supersmart slicer med ett enda mål: att få morötter, gurka
och andra grönsaker att se lite roligare ut! Enkel att rengöra
och superlätt att använda.

19

Längd 145 mm. Diameter 65 mm.

Specialpris

149:Ord. pris 299:-

20

SPENAT I STAN

Odling och självhushåll för lägenhetsbor!
I denna heltäckande och praktiska handbok hittar du allt du behöver veta
för att kunna odla din egen mat i stan. T ex hur du hittar din plats, vilka
grödor du ska plantera och vad du behöver tänka på när det gäller jorden.
Givetvis får du också en mängd riktigt bra recept!
185 sidor. 170 x 240 mm. Inbunden.

Bästa boken
för odling
i stan!

10

Specialpris

249:Ord. pris 279:-

21

Specialpris
FAMILJEKALENDER 2020
– MED STICKERS

169:Ord. pris 179:-

Gör vardagsplaneringen roligare!
Förutom den roligt illustrerade kalendern får du fyra ark med
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.
Format 295 x 420 mm. Spiralbunden.

MASSOR
AV KÄNDA
SVERIGEMOTIV!
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SVERIGE MEMO

Memo med bilder från Sverige!

Ett roligt memory-spel med många kända Sverigemotiv
som dalahästar, älgar, lussekatter, och kanelbullar. Reglerna kan nästan alla – den som samlat flest bildpar när
korten är slut är vinnaren. Men frågan är vem det blir?
Barn har ofta bättre bildminne så vi vuxna får koncentrera oss för att hänga med i svängarna!
Mått 190 x 190 x 45 mm. Innehåller 54 memobrickor.
Från 4 år.

149:11

23
STORA KORSORDSBOKEN
Kluriga korsord för alla!

En ny omgång kryss för alla korsordssugna! I Stora
korsordsboken finns ett sjuttiotal korsord, skapade av
några av Sveriges allra vassaste korsordskonstruktörer.
De populära bildkryssen dominerar, men här finns också
knepiga krypton och luriga ordflätor att sätta tänderna i.
Lösningar till alla kryss finns i slutet av boken!
84 sidor. 225 x 230 mm. Mjukband.

Specialpris

109:Ord. pris 129:-

Korsord,
bildkryss och
ordflätor!

24
SUDOKU

Sätt hjärncellerna på prov!

LÄTTA
OCH SVÅRA
NIVÅER!

Sudoku är ett av våra mest älskade tidsfördriv. I denna
behändiga pocketbok finns hela 199 sifferpussel på olika
nivåer – allt från lättlösta sudokun till sådana som är
mycket svåra. Gå direkt på den svårighet som passar dig
eller öva upp dina färdigheter gradvis genom att börja från
början. Lösningar till alla sudokun finns i slutet av boken!
224 sidor. 110 x 180 mm. Pocket.

Specialpris

89:Ord. pris 99:-
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25
FOTBOLLSSTJÄRNOR 2020

Ett måste för fotbollsintresserade!
I Fotbollsstjärnor 2020 hittar du 50 stjärnporträtt av de bästa
spelarna just nu, med utförlig statistik och heta actionbilder. Du får de bästa målvakterna, de tuffaste backarna, de
smartaste mittfältarna, de giftigaste anfallarna och de mest
lovande talangerna. Dessutom innehåller boken spännande
läsning om de stora cuperna och de största ligorna!
128 sidor. 215 x 305 mm. Ålder 9-12 år. Kartonnage.

179:-

Lysande
stjärnporträtt!

26
HOCKEYSTJÄRNOR 2020
Läs, jämför och sätt ihop
din egen superfemma!

Supercoola
actionbilder!

Hockeystjärnor 2020 är laddad med stjärnporträtt
av de 50 främsta spelarna i världens bästa liga, NHL.
Här får du de bästa spelarna rankade från 1–10 i
varje position; målvakt, back, center, höger- och
vänsterforward. Varje spelare presenteras med tuffa
actionbilder och intressanta fakta.
112 sidor. 215 x 305 mm. Ålder 9-12 år. Kartonnage.

179:13

27
VARMA & KRYDDIGA SMOOTHIES
Pigga upp dig med en energibomb!

Varma och kryddiga smoothies är något speciellt – de både värmer och
smakar gudomligt. I en del av recepten används te som bas, något som
är nytt och banbrytande i smoothiesvärlden. Ingredienserna, helst ekologiska, finns i vanliga mataffärer. Ett tips är att köpa och frysa in frukter, bär och grönsaker när de har säsong, det spar både tid och pengar.
170 x 240 mm. 80 sidor. Inbunden.
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Specialpris

159:Ord. pris 179:-

28
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, helt utan onödiga redskap!
159 sidor. 200 x 260 mm. Inbunden.

Specialpris

139:Ord. pris 149:-

14

Träna lätt
utan
redskap!

!
8-pack
Specialpris

159:-

SPORTIG ANKELSTRUMPA 8-PACK

Ord. pris 189:-

Komfort och kvalitet i fina färger!

Strumporna håller utmärkt kvalitet och komfort och kan användas till träningspasset såväl
som till vardags. Strumporna är vita på toppen med en färgad sula. Varje paket innehåller 2
par med blå sula, 2 par med orange sula, 2 par med grön sula samt 2 par med grå sula.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

29

Strl 31 – 35
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Strl 36 – 40

31

Strl 41 – 45

32

HAPPY FOOD 2.0

Om hur måltiden och lyckan
hänger ihop!
Måltiderna vi äter styr hur både vi och vår planet mår. Följ
med på en resa som visar att maten som gör oss lyckliga
inte bara är den som smakar bäst, utan även är mest
hållbar för vår omvärld. Utöver revolutionerande insikter
bjuder Happy Food 2.0 också på härliga recept för hela
familjen – må bra-mat helt enkelt!
249 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

229:Ord. pris 279:-
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33

1 DURKSLAG
1 SOPPSLEV
1 TESIL

KÖKSREDSKAP – FAMILJEN NESSIE
Ta hjälp i köket av tre generationer
Loch Ness-odjur!

Specialpris

249:Ord. pris 399:-

34
SMOOTHIES FÖR BARN
Överraska familjen vid
frukostbordet!

Det är busenkelt att göra supergoda smoothies! I den
här boken får du veta allt om hur det går till. Recepten är
lätta att följa och innehåller bara 3–4 ingredienser som
oftast redan finns hemma i skafferiet, kylen eller frysen.
109 sidor. 200 x 240 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 179:-

16

Mamma Nessie – stående durkslag, Nessie – stående soppslev och Baby
Nessie – stående tesil. Möt familjen Nessie, en underbart söt trio som
gärna dyker ner i grytor och koppar för din skull. De tre söta sjöodjuren står
stadigt på sina fyra ben och blir ett uppiggande inslag i alla kök.
Höjd 140–285 mm. Material plast och silikon.

Specialpris

129:Ord. pris 149:-

Sortera
lätt och
smidigt!

35 ÅTERVINNINGSKASSAR 3-PACK
Gör det enkelt att källsortera!

36
FLYTANDE GALLTVÅL
100% miljövänlig!

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.
Flytande galltvål 500 ml.

Tre kassar med handtag som är försedda med kardborreband så att
man enkelt kan fästa dem i varandra. Avsedda för sortering av glas/
plastförpackningar, metall och papper/tidningar.
Mått 416 x 290 x 292 mm. Material PVC-fri plast. 3-pack.

37
GALLTVÅL

Belönad med toppbetyg!
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.
Galltvål 100 g.

139:-
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VAS HOLD

Snygg design med justerbar höjd!
En stilren och elegant vas, designad av Pascal Charmolu.
Genom att höja metalldelen kan du enkelt justera vasen
efter hur långa blommor du har i den. Vasen – vars glasdel
är gjord av vackert, munblåst glas – passar i de allra flesta
rum och kan också bli en uppskattad gåva till någon man
tycker om!
Höjd 150 mm. Diameter 110 mm.
Material munblåst glas och metall.

399:-

39

OM
JULENS
BÄSTA
BLOMMA!

AMARYLLIS

Allt om julens mest älskade blomma!
Amaryllis är en förförande vacker blomma, som sprider ljus och
glädje i vintermörkret! I denna färgsprakande trädgårdsbok beskriver Susanna Rosén fler än hundra varianter av amaryllis. Hon
förklarar även hur du ska gå tillväga för att få din amaryllislök att
blomma lagom till jul – och hur du får samma lök att blomma år
efter år!
184 sidor. 175 x 245 mm. Flexband.

149:18

40
VICTORIA, SVERIGES
BLIVANDE DROTTNING
Unik läsning!

Läs
om vår
populära
prinsessa!

Den unika uppväxten, hela kärlekshistorien med Daniel, den tuffa
Drottningskolan och vår vackra Modeprinsessa. Missa inte den unika
och personliga boken om vår kronprinsessa Victoria, en mycket annorlunda kunglighet. 100 fantastiska bilder, historier du aldrig läst förr
och spännande fakta om vår blivande drottning.
124 sidor. Mått 200 x 250 mm.
Inbunden.

Specialpris

189:Ord. pris 199:-
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LOPPIS & ANTIKT,
BÄSTA GUIDEN
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Perfekta guiden för dig som
älskar fina gamla saker!
Möt antikprofilen Karin Laserow, känd från TV4:s
Bytt är bytt, läs om samlaren Anne som visar sina
fina färgglada lampfynd från 60- och 70-talet. Du
får även bästa fyndtipsen för loppis och auktion och
tips på hur du kan tjäna pengar på dina gamla saker.
84 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

99:19

FÖR
VARM
OCH KALL
DRYCK!

SAGAFORM STÅLFLASKA
Hot and cool!

Med en avancerad vakuumkonstruktion av dubbla stålväggar
och kopparhölje, som ger en extra bra isolering utan kondens.
Flaskan håller drycken iskall i upp till 24 timmar eller varm i upp
till 12 timmar!
Volym 500 ml. Höjd 255 mm. Diameter 70 mm.

299:42

Guld

43

Svart

44
Whisky
från alla
världens
hörn!

101 WHISKY DU MÅSTE
DRICKA INNAN DU DÖR
Den ultimata whiskyguiden!

När det är dags att ta temperaturen på whiskyfebern är
denna bok den mest etablerade termometern! Med roliga
och träffsäkra beskrivningar introducerar dryckesexperten
Örjan Westerlund här ett trettiotal nya tappningar, varvade
med tidlösa klassiker och personliga favoriter. En whiskybibel
för både konnässörer och nybörjare!
221 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-
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45
BÄSTA KLADDKAKORNA

Hitta din egen favoritkladdkaka!
Kladdkakan är en älskad klassiker som går att variera i det
oändliga! En mjuk och krämig med smak av lakrits, daimgrädde eller jordnötter? Små söta bakelser eller varma
fondanter? Sega chokladrutor eller kanske mjölkchokladkaka med krisp? Här finns något för alla smaker!

BOKEN
OM EN
ÄLSKAD
KLASSIKER!

64 sidor. 215 x 215 mm. Inbunden.

Specialpris

149:Ord. pris 159:-
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JUSTERBART DURKSLAG

Smart och smidigt hjälpmedel i silikon!
Mycket bekvämt redskap för enkel avhällning/sköljning av pasta och
andra produkter. Lätthanterligt och enkelt att fästa på kastruller,
kärl med mera. Hållbar och tål maskindisk.
Mått 220 x 60 x 90 mm. Material silikon.

199:-
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RINGHÅLLARE TILL MOBILTELEFON
Snygg och smart!

Vridbar ringhållare för alla smartphones. Ringen kan roteras 360 grader och
användas som ett stativ för handsfree-visning av filmer, läsning och spel.
Dra enkelt bort skyddsfilmen och fäst ringen på den släta baksidan av enheten. Perfekt för större mobiltelefoner som kan kännas ostadiga i handen!
Mått 40 x 32 mm. Material metall.

Specialpris

89:Ord. pris 99:-

Specialpris

Med
smart upphängning!
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Guld

48

Silver
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49
DE ADERTON

Konspirationsthriller från mannen
bakom succépodden Spår!

Under arbetet med en dokumentär upptäcker journalisten
Axel Sköld ett minst sagt märkligt samband mellan tre
historiska dödsfall. Spåren leder vidare mot ett hemligt sällskap med rötter i 1700-talet. De aderton är en spännande
konspirationsthriller om mörkermän som gör allt för att
bevara sina hemligheter, från generation till generation.
392 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-
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7-pack
Specialpris
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.

50
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Strl 41 – 45

159:Ord. pris 189:-

51
POCKETPAKET – DECKARE
Spännande julläsning!

3 ST

INTE UTAN DIG av Harlan Coben

FOTOGRAFIET av Carina Bergfeldt

SPÄNNANDE
DECKARE!

SYNDABOCKEN av Sofie Sarenbrant
Ett svårslaget sidvändarpaket med
tre riktigt nervkittlande deckare. Utan
tvekan julens mest gastkramande paket,
fullmatat med mord, mysterier och rafflande förvecklingar i pocket-format!
3 x pocket.

Specialpris

189:Ord. pris 229:-

Han
rekryterades
av
Waffen-SS

52
HITLERS SISTA RESERV

Min tid som barnsoldat i Waffen-SS!
Nazisternas sista reserv bestod vid krigsslutet delvis av barn. Ett
av dem var Günter Lucks från Hamburg, född 1928. I slutet av
1944 skickades han till Wehrmachts grundutbildning i Böhmen.
Tre månader senare, våren 1945, rekryterades han av Waffen-SS
och kom till fronten vid Wien.
288 sidor. 135 x 210 mm. Inbunden.

Specialpris

169:Ord. pris 229:-
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SVERIGE FRÅN
YSTAD TILL
HAPARANDA!

53
505 SVENSKA PLATSER DU
MÅSTE SE INNAN DU DÖR
Upptäck vårt fantastiska land!

Den perfekta reseguiden och inspirationsboken för dig och
din familj – eller en present till kompisen som tror sig ha
sett allt. I den här boken får du tips på svenska resmål du
verkligen inte bör missa – okända pärlor och dolda guldkorn, från Ystad till Haparanda!
420 sidor. 165 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

229:Ord. pris 279:-

54
BAGAGEVÅG

Ett måste inför semestern!
Smidig och lättanvänd bagagevåg. Häng väskan
på kroken, lyft upp väskan med handtaget så
att den hänger fritt och läs sedan av vikten på
displayen. Ett enkelt sätt att undvika onödiga
tilläggsavgifter på planet!
Maxkapacitet 50 kg.

Specialpris

139:Ord. pris 149:-
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Smidig
och lätt att
använda!

55

Grå

56

Vinröd

NECESSÄR

Modern necessär från Form Living!

För både
kille och
tjej!

Praktisk necessär med lyxig känsla i trendig grå eller vinröd sammet. Passar perfekt när du ska ut och resa. Fungerar också som
sminkväska till den som gillar make-up produkter och behöver
en lite större plats för sminket!
Mått 270 x 100 x 160 mm. Material sammet.
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57
SCRATCHKARTA
Skapa din egen
världsbild!

En världskarta, där du kan skrapa
fram länder och kontinenter på
samma sätt som du skrapar en trisslott. Skrapa fram de länder du besökt
och låt kartan avspegla ditt liv, eller
markera de platser du drömmer om
att åka till.
Mått 425 x 305 mm.

Specialpris

179:Ord. pris 229:-
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58 KLASSISKA KLIPPDOCKOR
Svårslagen nostalgi-kick!

Vem minns inte sin barndoms klippdockor? Här presenteras ett exklusivt urval
av de allra mest ikoniska dockorna, från 20-talskändisar och 50-talets fixstjärnor till svenska storheter som Björn Borg, kungen och Carola. Detta är en bok
som verkligen väcker minnena till liv!
129 sidor. 200 x 250 mm. Limbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 179:-
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Uppföljare
till succéboken!

59
DJUREN I SKOGEN – VINTERBOKEN
Fakta och fantasi går hand i hand!

Äntligen är den här – uppföljaren till succéboken Djuren i skogen! Här möter
du djurfamiljerna igen, nu i en frusen och kall vintervärld. Du får också träffa
nya invånare, som byggmästarfamiljen bäver och familjen vildsvin!
32 sidor. 235 x 245 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Specialpris

149:Ord. pris 169:-

60
ÖLBRYGGARBOKEN –
BRYGG DITT ÖL HEMMA
Bryggare kan alla vara!

Har du någonsin funderat på att brygga ditt eget öl hemma? Då är detta
boken för dig. Här får du all hjälp du behöver för att komma igång med
bryggningen – tips om utrustning, tydliga steg för steg-instruktioner och
nästan 50 olika välsmakande recept. Både för nybryggare och proffs!
157 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.
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Specialpris

159:Ord. pris 189:-
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61

DOFTOLJA MED PINNAR

Bamboo White Tea

62

Autumn Leaf

Två olika dofter!

Doftolja med friska dofter gör mycket för ditt hem.
Reglera mängden doft genom att variera antalet
pinnar. Doften håller i 1–2 månader beroende på
hur många pinnar du har i flaskan. Glöm inte att
vända på pinnarna då och då.
Material, flaska i glas och pinnar i trä.
Volym 10 ml.

89:-
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63
SÄKER SVAMPPLOCKNING –
DE VANLIGASTE SVAMPARNA

En svampguide för både vana och ovana!

Svampguide med
säkra tips
och råd!

Svampplockning är en mycket trevlig aktivitet men vilka svampar vågar man
plocka? Den här boken innehåller tips om ett antal svampar som är helt säkra
att plocka och dessutom smakar gott! Med bokens handfasta tips behöver du
aldrig mer känna dig osäker i svampmarkerna. Bra råd som leder dig rätt!
80 sidor. 170 x 240 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 189:-

SVAMPKNIV MED
BORSTE OCH
FODRAL!

64
SVAMPKNIV MED BORSTE
Ta vara på skogens gåvor!

Smidig att ha med sig i skogen och ett måste för alla svampplockare. Med fodral i canvas som lätt kan fästas vid bältet.
Knivblad i rostfritt stål.
Längd 144 mm.

189:27

HISTORIEN
OM TIDEN
INNAN GAME
OF THRONES!

65
ELD & BLOD

Ett måste för alla Game of Thrones-fans!
I Eld & Blod öppnar George R.R. Martin portarna till den mörka förhistorien
bakom megasuccén Game of Thrones. I centrum för det mörka förloppet står
Aegon I av huset Targaryen, som tillsammans med sina systrar lade de sju
konungarikena under sig och inledde en ny era: drakarnas tid…
396 sidor. 175 x 245. Inbunden.

Specialpris
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229:Ord. pris 259:-

Hercule Poirot
mysterier
i juletider!

66
POIROTS JUL

En av Agatha Christies främsta romaner!
Från sitt stilla julfirande kallas Hercule Poirot till familjen Lees gods när
miljonären Simeon Lee hittas ihjälslagen. Allt eftersom Poirot lägger
ihop bitarna i mysteriet nystas fler mörka hemligheter upp än vad
familjen skulle önska.
253 sidor. 155 x 205 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 189:-

28

PLÄD SHERPA

Håller dig varm och torr på picknicken!
Mjuk och härlig pläd av hög kvalitet. Perfekt att ta med när du ger
dig ut på picknick i skog och mark. Lika lätt som ett sittunderlag
men med plats för fler än en.
Mått 500 x 1500 mm. Material polyester.
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179:68

Svart

Grå

69 NORDISKA VÄSEN

En magisk färd genom
myternas mörker!

MÖT VÄTTAR,
VITTROR OCH
NÄCKEN!

I denna vackert illustrerade bok tar Johan Egerkrans med
oss på en sinnlig djupdykning i Nordens rika folktro och
presenterar ett brett urval av denna kulturkrets mest
fascinerande väsen: från drumliga jättar och skira älvor till
rysliga mylingar och hämndlystna strandvaskare.
126 sidor. 225 x 280 mm. Inbunden.

Specialpris

249:Ord. pris 279:-
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6-pack!

Specialpris

149:Ord. pris 169:-

BARNSTRUMPOR, SMALRANDIGA 6-PACK
Slitstarka strumpor för barn!

I härliga färger och fint smalrandigt mönster. Den goda passformen gör att de sitter perfekt på foten.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

70

Strl 31 – 35

71
HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR:
SUPERHEMLIGT
En dagbok med kodlås!

Dagbok med snygga illustrationer från den populära serien Handbok för superhjältar. Skriv och berätta om vad som hänt i ditt liv,
om alla dina hemligheter, tankar, drömmar – och om dina dolda
superkrafter! Med praktiskt kodlås.
128 sidor. 165 x 215 mm. Ålder 6–9 år.

En superdagbok
bara
för dig!

30

129:-

72
GODNATT ALLA MINA DRAKAR
Perfekt för godnattstunden!

Om kvällarna, precis när han ska somna, händer det att Driss får oväntat besök: tre söta små drakar som tassar fram över golvet, lägger sig
tillrätta på täcket och ber honom berätta om sin dag. Den perfekta
högläsningsboken för godnattstunden, med mycket igenkänning och
lagom långa berättelser ur en liten pojkes vardag!
91 sidor. 204 x 240 mm. Ålder 3–6 år. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 179:-
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6-pack

Oväntat
besök av
drakar!

73

HÄR KOMMER LÅNGTRADAREN
Halvan som långtradarchaufför!

Vi får följa med Halvan under en vanlig vecka i långtradaren. Han sover
och lagar mat i hytten. Under en körning får han plötsligt punktering
och måste ringa däckfirman som lagar däcket i ett nafs innan Halvan
kan köra vidare med sin last.
26 sidor. 205 x 250 mm. Ålder 3– 6 år. Inbunden.

Specialpris

149:Ord. pris 169:-

BARNSTRUMPOR, BREDRANDIGA 6-PACK
Bredrandigt mönster i glada färger!

Slitstarka strumpor för barn. Lätta att dra av och på, tack vare den elastiska stickningen
och den utmärkta passformen.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

74

Strl 31 – 35
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75
DRÖMMEN OM AMERIKA
Lycksökarna i väst!

Under åren 1850–1930 utvandrade omkring 1,5
miljoner svenskar till USA. I Amerika mötte ett hårt
och strävsamt liv men många var påhittiga, listiga och
kloka. Det kom att sätta avtryck i historien. I Drömmen
om Amerika möter vi många av dessa spännande livsöden – allt från framgångsrika byggherrar till gangsters
och den svenske pojken som blev adopterad av en
indianstam.
108 sidor. 210 x 276 mm. Limbunden.

OM MODIGA
SVENSKAR I
DRÖMMARNAS
LAND!

99:-

76
PUSSEL – VASALOPPET,
1 000 BITAR
Koppla av med ett pussel!

Kvalitetspussel med motiv av Vasaloppets målgång i Mora. Få saker är lika avslappnande som
att lägga ett pussel tillsammans. I takt med att
bit efter bit faller på plats framträder den vackra
bilden av målgången.
Mått 700 x 420 mm.

Specialpris

189:Ord. pris 249:-
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Kvalitetspussel!

77
NOSTALGIKALENDER 2020

Praktisk kalender med nostalgikänsla!
Nostalgikalender är den perfekta följeslagaren under hela 2020. Varje
månad innehåller ett kalendarium med plats för egna anteckningar.
Du får dessutom följa med på en spännande tidsresa genom rekordåren på 1950- och 60-talet. Vi bjuder på nostalgiska tillbakablickar
och oförglömliga bilder från den tidens vardagsliv, stora händelser
och tidstypiska trender.
68 sidor. 170 x 260 mm. Limbunden.

149:-

78
12
MÅNADER
AV DITT LIV
I EN BOK!

En
spännande
tidsresa!

MITT ÅR

Årets viktigaste bok –
skriven av läsaren själv!
Boken Mitt år innehåller listor, frågor och övningar för att på ett
enkelt och lustfyllt sätt se tillbaka på året som gått och sätta upp
mål, planera sin tid och uppnå det man vill under kommande år.
En perfekt gåva till sig själv eller någon man bryr sig om.
220 sidor. 155 x 205 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-
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79
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.
Mått 195 x 40 mm. Batteri ingår.

159:4
funktioner
för nödsituationer!

80
DET SOM GÖMS I SNÖ
Gastkramande julläsning!

I ett kargt vinterlandskap korsar ett antal personer varandras
vägar, och för en av dem blir denna resa den sista. Men var det
som skedde den där dagen bara en ren slump eller finns det en
annan, mörkare förklaring? Det som göms i snö är en oförutsägbar psykologisk thriller, där ingenting är vad det synes vara
och där hämndens ljuva eufori hägrar i fjärran.
365 sidor. 145 x 278 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-
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81
SKAMVRÅN

Succéserien av vår nya
deckardrottning!

SPÄNNANDE
DECKARE I
BROMMAMILJÖ!

Två människor närmar sig slutet – den ena på en spårvagnsräls i Bromma, den andra i en djup grav i skogen. Men vad
har de gemensamt? Och kommer deras liv gå att rädda?
Skamvrån, den sjunde delen i succéserien om kriminal
inspektör Emma Sköld, är en högaktuell samtidsdeckare
som du inte kommer att kunna lägga ifrån dig i första taget!
415 sidor. 145 x 215 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

Sofie Sarenbrant

82
MORD SOM SKAKADE SVERIGE
16 klassiska kriminalfall!

Svartsjuka, ouppklarade affärer och offer som helt enkelt varit
på fel plats vid fel tillfälle … Vilka var människorna bakom några
av Sveriges mest uppmärksammade mordfall? Och vad var det
som hände egentligen? Mord som skakade Sverige – 16 klassiska
kriminalfall nystar i några av den svenska kriminalhistoriens mest
omtalade mysterier, från tidigt 1910-tal fram till 1971.
100 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

Mordhistorier
genom åren
1910–1971!

99:35

83
MAMMA MU OCH
KRÅKAN PYSSLAR

Pyssel för de allra minsta!
En underbar pysselbok där du får leka med Mamma Mu och Kråkan.
Här finns allt som behövs för många timmars härligt pysslande –
kluriga gåtor, roliga pussel och finfina klistermärken i mitten!
24 sidor. 210 x 295 mm. Ålder 3–6 år. Häftad.

Roliga och
fina klistermärken!

99:84

ALFONS KALASBOK

För de minstas allra första kalas!
Alfons fyller år och ska bjuda vännerna på kalas! Här delar han
med sig av sina allra bästa kalastips – de roligaste lekarna, de
finaste dekorationerna, den bästa kalastårtan och mycket mer.
Alla lekar och tips är enkla och kräver inga dyra inköp – det
mesta kan man göra av saker man redan har hemma!
32 sidor. 220 x 265 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Specialpris

149:Ord. pris 159:-
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FAMILJEKALENDER 2020
– PETTSON & FINDUS

Planera vardagen tillsammans
med världens roligaste katt!
Härlig familjekalender med Pettson, Findus, mucklor och
andra mysiga figurer från Sven Nordqvists universum!
Vackra bilder med härliga färger och ljuvliga små detaljer
att upptäcka. Fem kolumner med plats för namn och
anteckningar!
Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

PETTSON,
FINDUS,
MUCKLOR OCH
ANDRA MYSIGA
FIGURER!

86 BRUNO ÅKER PULKA

Charmig pekbok för de minsta!
Bruno och mamma är på väg hem från förskolan. Ute är
det kallt. Men titta, spår i snön. Det är hundspår. Fast någon hund syns inte till. Vart har den tagit vägen? Så börjar
Bruno åker pulka, en charmig pekbok för de allra minsta,
med lekfull text och magiska bilder!
20 sidor. 158 x 160 mm. Kartonnage. Ålder 0–3 år.

99:skarno!
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87
VÅGLIGT, ALFONS ÅBERG
Bada med Alfons Åberg!

Ta med den här fina badboken ner i badet och dela den
mysiga stunden med Alfons. Vågligt, Alfons Åberg är en
härlig vattentålig pekbok som gör badstunden extra rolig
för de minsta barnen!

Vattentålig
badbok för
de minsta!

Format 160 x 160 mm. Ålder: 1–3 år.

89:-

88
ABC-PUSSEL

Passar perfekt till barn som
lär sig alfabetet!
Fint och pedagogiskt träpussel med ABC-tema. Trä är det
naturliga materialet när det gäller barnpussel – bitarna är
stabila, greppvänliga och sköna att hålla i. Pusslet levereras i en fin låda med praktiskt handtag.
40 bitar. Material trä. Ålder från 4 år.

Specialpris

149:Ord. pris 159:-
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Kul sätt att
lära sig
alfabetet!

DOFTBLOCK I CEDERTRÄ, 4-PACK
Neutraliserar dålig lukt!

89

Kan placeras till exempel i garderoben, linneskåpet eller förrådet.
Blocken sprider en frisk doft som inte bara neutraliserar dålig lukt
utan även verkar avvisande mot skadeinsekter som malar,
pälsängrar, silverfiskar mm.
Mått 53 x 95 x 14 mm.

99:-

Lätt att
placera och
tar minimal
plats!

90 DOFTRINGAR I CEDERTRÄ, 10-PACK
Häng på galgen för frisk doft!

Häng ringarna på galgen för att neutralisera dålig lukt och sprida en
frisk doft i exempelvis garderoben. Verkar dessutom avvisande mot
skadeinsekter som malar, pälsängrar, silverfiskar mm.
Mått 40 mm i diameter.

89:91
GRÄNNALÅDAN

Exklusivt svenskt kvalitetsgodis!
Under locket till denna charmiga trälåda gömmer sig en
exklusiv blandning av svenskt kvalitetsgodis tillverkat för
hand vid Grännas klassiska polkagriskokeri!
Polkagriskarameller 400 g. Polkagris 50 g.
1 strut Mormors Sidenkuddar 140 g.
1 strut Gammeldags Hallonkarameller 140 g.

299:-

VACKER
TRÄLÅDA
MED
GODIS!
39

92

sk!
Prakti

MUFFINSFORMAR – 12 PACK
Snygga och praktiska formar!

Nu blir det både roligare och enklare att baka muffins och cupcakes! Formarna
kan användas igen och igen, tål temperaturer upp till 250 grader och behöver
aldrig smörjas. Tillverkade i silikon som gör att bakverken lossnar lätt.
Tål att frysas.
Diameter 60 mm. Höjd 33 mm.

Specialpris

99:Ord. pris 129:-

93
101 BRÖD DU MÅSTE BAKA
INNAN DU DÖR
Underbart, hembakt bröd
för alla smaker!

Finns det något mer välkomnande än doften av nybakat
bröd? Och finns det något godare än att sedan njuta av
det nybakade brödet med lite smör! Här hittar du finkalibrerade recept på alla sorters bröd, från enkla jäsbröd
till lite mer krävande varianter. Det gemensamma är att
det är väl värt mödan – att baka sitt eget bröd är både
lustfyllt och rogivande.
240 sidor. 160 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

40

Baka bröd
med nya
smaker!

94
YOUR BEST LIFE

Lev ditt bästa liv utifrån
Margauxs 9 motton!
När Margauxs följare beskriver henne med ett ord säger
de glad, något som sådde fröet till boken ”Your best life”.
I en tid där psykisk ohälsa står högt på mediers dagordning vill Margaux vara en konstruktiv, optimistisk och
peppande röst. Utifrån sina erfarenheter delar Margaux
med sig av sitt liv och sitt eget recept för att må bra och
nå sina mål. Ta del av hennes motton och bli ditt bästa,
lyckligaste jag utan att det sker på andras bekostnad.
220 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

229:-

LIVSGLÄDJE
MED
MARGAUX!

Ord. pris 249:-

!
verkat
l
l
i
t
k
s
Sven

95 KONFEKTYRKUNGEN
Svenskt premiumgodis!

Svensktillverkat och gelatinfritt godis, 3 olika
sorter. Kartongen innehåller en påse kolaskruvar, en påse salta riksdaler och en påse hallonhjärtan. En riktigt fin present som passar hela
familjen!
Vikt: 300 g, varav 100 g kolaskruvar,
100 g riksdaler och 100 g hjärtan.

139:41
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96 BRÄNN ALLA MINA BREV
Uppslukande läsupplevelse!

Tre tidsperspektiv. Två generationer. En hemlighet. I Bränn alla mina
brev gräver sig Alex Schulman ner i den egna familjehistoriens mörker,
på jakt efter källan till den vrede som gång på gång väller upp ur hans
inre. Det är en gripande och djupt personlig skildring av passion och
svartsjuka, och av hur ett möte i det förflutna kan skapa svallvågor
över årtionden.
275 sidor. 150 x 210 mm. Inbunden.

199:-

ETT FÖRSVUNNET SVERIGE

97

Bildskatt från svunna tider!

Under 1900-talet omvandlades Sverige snabbt från
ett fattigt jordbrukarland till en modern välfärdsstat. I
den här boken delar Hemmets Journals läsare med sig
av sina minnen och bilder från denna dynamiska tid.
Följ med på en tidsresa tillbaka till det händelserika
1900-talet – till en tid som flytt men lever upp igen
i dessa unika vittnesmål och bilder!

199:-

124 sidor. 210 x 260 mm. Kartonnage.

!
6-pack

SVARTA UNISEX
6-PACK

Klassisk kvalitetsstrumpa!
Fungerar lika bra till vardag som till fest och
passar både kvinnor och män. Med optimal
passform och underbar komfort.

Specialpris

159:Ord. pris 189:-
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Material 80% kammad bomull,
15% polyamid, 5% elastan.

98

Strl 36 – 40

99

Strl 41 – 45

100
FAMILJEKALENDER 2020
– ELSA BESKOW
Stämningsfulla bilder
året runt!

Praktisk familjekalender med 12 underbara motiv
från Elsa Beskows älskade bilderböcker. Den innehåller namnsdagsregister och fem kolumner med
gott om plats för anteckningar.
Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

Specialpris

VACKER OCH
STÄMNINGSFULL
KALENDER!

159:Ord. pris 169:-
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101
HEJ 60-TAL!

Klassiska bilder från ljuva 60-talet!
Vår resa till 1960-talet är späckad med oförglömliga bilder från
tidens vardagsliv, trender och stora händelser. Hos dig som var
med väcker bilderna säkert många minnen. Hej 60-tal är perfekt
att bläddra i tillsammans, över generationsgränserna. Låt dig
inspireras av eller skratta åt mode och frisyrer och sätt gärna på
en Beatleslåt under tiden!
128 sidor. 200 x 250 mm. Inbunden.

189:43

DOFTLJUS

Night before Christmas: Madagascar Vanilla
Spirit of Christmas: Winterwoods

102

Vanilla

103

Winterwoods

Ett rogivande doftljus som sprider en härlig doft.
Finns i två olika varianter – Winterwoods som har
en hemtrevlig doft av cederträ och Madagascar
Vanilla med en lyxig doft av vanilj. Båda i snygg
julig design.
Diameter 67 mm, höjd 129 mm. Vikt 312 g.
Brinntid 45 timmar.

139:-

Sprider
väldoft i
hemmet!

104
JUL HUR LÄTT SOM HELST
Recept för en smakrik, magisk
och stressfri jul!

Kokboken som gör matlagningen enkel och visar dig genvägarna
till den godaste julen! Här har Jessica Frej samlat över 100 enkla
julrecept, med få ingredienser men med massor av smak. Precis
som i hennes tidigare böcker bjuds det också på mängder av
tips, trix och roligt pyssel som hjälper dig att trolla bort både
julstress och rester!
168 sidor. 195 x 240 mm. Inbunden.

249:Ord. pris 279:-
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Foto Lina Eidenberg Adamo

Specialpris

100
RECEPT FÖR
JULENS
FESTER!

105
JULESKUM ORIGINAL

er!
Klassik

Ingen jul utan Juleskum!
Cloettas juleskum är originalet som har
funnits i 40 år. Idag är de rosa och vita
skumtomtarna en självklar del i våra jultraditioner. Ingen jul utan Juleskum
– Sveriges populäraste tomtar!
Vikt 720 g.

109:-

106 JULPYSSEL

99:-

Perfekt julpyssel tillsammans
med barnen!
Med detta kreativa set kan du och din familj skapa era
egna julfigurer – och få en mysig stund tillsammans!

FULLMATAT
PYSSELPAKET
FÖR ALLA MED
FANTASI!

Innehåller: 8 ark enfärgad A4-kartong, 4 ark mönstrad
A4-kartong, 1 ark guldkartong, 18 rullögon, 5 m guldsnöre,
självhäftande rhinestones och schablonark.

45
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Specialpris

159:Ord. pris 189:-

ANKELSTRUMPOR 8-PACK
Superskön ankelstrumpa!

Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl
som till vardags. Varje paket innehåller 4 par vita och 4 par svarta strumpor.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

107

Strl 36 – 40

108

Strl 41 – 45

TRÄDGÅRDSKALENDERN 2020

109

Den perfekta julklappen
till alla trädgårdsälskare!
Kalendern som hjälper dig med plantering och
planering under hela året. I trädgårdskalendern finns något både för nybörjare och vana
odlare. Den är fylld med vackra illustrationer och
odlarglädje, och ger dig tips och råd under hela
trädgårdsåret. Varje månad bjuds du även på ett
härligt recept av säsongens härliga godsaker.
84 sidor. 170 x 260 mm. Limbunden.

Specialpris

129:Ord. pris 149:-
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ODLARGLÄDJE
ÅRET RUNT!

110
POLARDJUR –
DEKORATIONSSET

GÖR SJÄLV
7 ST SÖTA
JULFIGURER!

Det roliga pysslet som alla lyckas med!
Dekorationsset med många olika, kreativa material. Följ de enkla
steg för steg-instruktionerna eller strunta i dem och skapa ditt eget
unika polardjur!
Innehåller Foam Clay, Silk Clay, Silk Clay Creamy. 7 st frigolitkulor, 6 st piprensare, glitterpompoms, upphängningssnören,
ögon och nosar .

199:-

Stora fina
kattbilder!

111

149:-

KATTKALENDER 2020
En julklapp med klös!

Kattälskarnas favorit – en helt oemotståndlig väggalmanacka med fantastiska färgbilder på underbart
mysiga katter som leker, sover och busar!
Format 295 x 390 mm. Spiralbunden.
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4 st
böjbara
skärbrädor!

99:-

112
SKÄRBRÄDOR

4 mjuka skärbrädor i fina färger!
En för varje typ av livsmedel: kött, fisk, kyckling och grönsaker.
Slitstarka men böjbara så att du enkelt kan föra över maten
från skärbrädan till kastruller och skålar.
Material polypropen. Format 290 x 380 mm.
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113
KNIVSET

5 vassa knivar
för olika ändamål!
Ett knivset av hög kvalitet i olika längder.
Perfekt som studentgåva, inflyttningspresent
eller om du vill byta ut dina gamla och slöa
knivar. I setet ingår en brödkniv, en kockkniv, en
grönsakskniv, en skalkniv och en allround-kniv!
Material rostfritt stål. Mått 90 – 190 mm.

Specialpris

299:Ord. pris 349:-
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114

ABSOLUT
BÄSTA FÖRVARINGEN!

FÖRVARINGSPÅSE

Praktisk förvaringspåse!
För potatis, lök, vitlök och andra råvaror som kan
förvaras i rumstemperatur i stället för att ta plats
i ett kylskåp! Rymmer upp till 2,5 kg potatis och
försluts enkelt med en praktisk dragkedja. Handtvättas ut och in.
Material utsida 90% polyester, 10% bomull.
Material insida polypropylen. Mått 260 x 380 mm.

99:Snygg
och lättöverskådlig
kalender!

115
FAMILJEKALENDER 2020
– TREND
En kalender för hela familjen!
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!
12 uppslag. 220 x 430 mm. Spiralbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-
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116
PYJAMASHJÄLTARNA:
LÄSA TILLSAMMANS
Lustfullt lärande!

Häng med på spännande äventyr med Oscar, Amanda
och Jens – vännerna som på natten förvandlas till
Pyjamashjältarna! På varannan sida finns en kort text
som barnet kan öva att läsa högt, och på varannan
sida finns en längre text som den vuxne kan läsa.
24 sidor. 206 x 230 mm.

129:SPÄNNANDE
ÄVENTYR MED
PYJAMASHJÄLTARNA!

Storfavorit
Greta Gris
och hennes
familj!

117
GRETA GRIS – 6 STYCKEN BÖCKER
Barnens nya favorit!

Sex charmiga småsagor om den bedårande Greta Gris och hennes familj.
Sagorna handlar om vanliga vardagshändelser som små barn kan känna
igen sig i – som att träffa vänner, gå i förskola och att hoppa i lerpölar!
55 x 90 x 55 mm. Kartonnage. Ålder: 0–3 år.

99:50

118

MALACO FAVOURITES

Alla favoriter i en blandning!
En härlig blandning av Cloettas älskade favoriter. Den
innehåller nappar, sura meloner, kritor och det bästa från
Gott och Blandat. Dina favoriter i en vinnande mix!
Vikt 900 g.

109:Sött, surt,
salt – allt i
en favoritblandning!

119 HÅKAN BRÅKAN PÅ BADHUSET
Läs och mys tillsammans!

Håkan Bråkan är på badhuset och upptäcker till sin förskräckelse att det
finns några fiskar där som är fångar i ett akvarium – givetvis bestämmer
han sig för att befria dem! Boken vänder sig till barn som precis har börjat
läsa: den vuxne läser den långa texten – barnet läser den korta texten.

129:-

24 sidor. 205 x 235 mm. Kartonnage. Ålder: 3–6 år.
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Förtrollande
magiska
rätter!

120
ENHÖRNINGENS KOKBOK

Vem vill inte äta moln, smaka på
regnbågar och dricka stjärnfall?
Denna färgsprakande kokbok bjuder på mängder av goda och
fantasifulla recept: magiska mocktails, färgglad sushi, kosmiska
donuts, himmelsk harmonisoppa, regnbågstiramisu, blå galaxcupcakes, en enastående enhörningstårta och mycket mer.
70 sidor. 215 x 215 mm. Inbunden.

159:51

121
KARMA OCH JONAR

Med uppdrag att rädda landet!
Karma och Jonar handlar om en elvaårig flicka och en tolvårig pojke
i landet Glimeria, och hur de trotsar hot och faror för att rädda riket.
Det är en storslagen äventyrsberättelse, där de två huvudpersonerna
kommer att utsättas för en rad äventyr, i kampen för att befria Glimeria
från Stendraken som har kommit för att stjäla landets stjärnglöd.
108 sidor. 155 x 215 mm. Inbunden. Ålder 6–12 år.

Specialpris

189:Ord. pris 229:-

STORSLAGET
ÄVENTYR I
FANTASYANDA!

122
HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR
– PUSSEL 200 BITAR
Superhemligt pussel!

Bokserien Handbok för superhjältar har snabbt blivit en stor
succé, mycket tack vare Agnes Våhlunds hyllade illustrationer.
I detta kluriga pussel återskapar du själv ett stämningsladdat
motiv från serien. Pusslet innehåller 200 bitar.
Från 6 år. 230 x 230 x 20 mm. Material trä.

159:Succéboken som
pussel!
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123
SAMIR & VIKTOR
Ett ärligt porträtt!

Samir & Viktor har varit med i Melodifestivalen tre gånger,
i Let’s Dance varsin gång och har tillsammans gjort den
hetaste VM-låten 2018.
– Vi hittade varsin bror vi inte visste fanns, vi avslutade varandras meningar, skrattade och ville aldrig sluta prata.
Det här är vår egen berättelse!
151 sidor. 155 x 230 mm. Inbunden.

199:Naket, utlämnande
om kändisskapet!

!
6-pack
Specialpris

159:Ord. pris 189:-

STARS AND STRIPES 6-PACK

Sköna, trendiga och slitstarka strumpor!
Finns i tre olika mönster. Strumporna passar alla; ung som gammal, kille
som tjej. Varje paket innehåller 2 par av varje sort.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.

124

Strl 36 – 40

125

Strl 41 – 45
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126
GOFIKA

Sätt guldkant på fikastunden!
Gofikat hör till våra allra käraste traditioner. Denna bok
är en hyllning till den svenska fikakulturen och innehåller hela 75 recept på våra allra mest älskade bakverk:
sju sorters kakor, wienerbröd, sockerkakor, rulltårtor och
andra klassiker. En perfekt presentbok!

HYLLNING
TILL FIKAKULTUREN!

160 sidor. 195 x 230 mm. Inbunden.

Specialpris

139:Ord. pris 149:-

127
101 ÖL DU MÅSTE DRICKA
INNAN DU DÖR

IPA,
DIPA och
klassiska
sorter!

Boken för dig som älskar öl!

Intresset för öl bara växer! Här hjälper dryckesexperten Örjan
Westerlund dig att hitta just din favorit. I det breda urvalet hittar du
allt från trendiga nyheter som APA och DIPA, till klassiska sorter som
pilsner, ale, wit och bitter. Dessutom tipsar Örjan om en rad verkliga
höjdare från de svenska småbryggerierna. Skål och god läsning!
221 sidor. 150 x 225 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-
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128
POCKETPAKET –
SANNA BERÄTTELSER
Berättelser som berör!
ÄNDA IN I MÄRGEN av Annika Taesler

Specialpris

189:Ord. pris 229:-

TRASIG av Shy Keenan
BEDRAGEN av Lyndsey Harris
Ett känsloladdat pocketpaket med tre fascinerade berättelser och livsöden. ”Ända in i
märgen” är en sann berättelse om en bruten
nacke, ett liv i spillror och vägen tillbaka.
”Trasig” visar hur sjuk en del av mänskligheten faktiskt är. ”Bedragen” handlar om
sexåriga Sarah som är en glad och populär
liten flicka. Men hennes lyckliga barndom
blir förstörd för alltid när hon faller offer för
en lång hatkampanj.

OLIKA
LIVSÖDEN
FÄNGSLAR
LÄSAREN!

3 x pocket.

129

Blå

130

Rosa

FLASKA MED FRUKTBEHÅLLARE
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Smaksätt ditt vatten naturligt!

Med den här härliga vattenflaskan kan du smaksätta ditt vatten med din
favoritfrukt. Lägg uppskuren frukt och/eller bär i behållaren och fyll på med
vatten eller annan dryck.
Volym 800 ml. Material BPA-fri titanplast.

109:55

131
KOM IGÅNG – 50 PLUS

Sveriges bästa träningsguide!
Kom igång 50 plus är för kvinnor och män i den mognare
åldersgruppen som vill komma igång med träningen. Du
får 30 enkla övningar av senior-PT:n Sofia Åhman, känd från
SVT:s Go´kväll!
84 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

99:Träna
med Sofia
Åhman,
känd från
TV!

132
ALLSORTS – ENGELSK KONFEKT
Ständigt lika populär!

Fyll godisskålen med detta klassiska färgglada godis. I denna megabox
med 1 kg engelsk lakritskonfekt hittar du alla de välkända smakerna. Perfekt till nyårsfesten, eller kanske som en ny tradition till paketöppningen
på julafton. Malaco Allsorts passar in i alla sammanhang.
Vikt 1 000 g.

149:56

FYLL
SKÅLEN
MED 1 KG
GODIS!

PRENUMERATION BAMSE
– 5 NUMMER

133

Gosedjur på köpet!

Bamseserierna är inte bara spännande och roliga, de
ger även läslust och lär ut viktiga saker som att man
ska hjälpa varandra och vara en bra kompis. Dessutom
innehåller varje nummer av Bamse också massor
av pyssel, tävlingar och annat kul!
5 st tidningar. 1 st gosedjur 250 mm hög.

Specialpris

149:Ord. pris 199:-

Nya idéer
och smarta
tips!

BAMSE
GOSEDJUR
PÅ KÖPET!

134
PÄRLPLATTEKUL

Härligt pärlpyssel för stora och små!
Alla kan leka med pärlor. I Pärlplattekul hittar du över 30 idéer
till roliga pyssel för både barn och vuxna. Med hjälp av tydliga
beskrivningar och smarta tips får du lära dig hur du förvandlar
pärlplattor till fina hårspännen, pennställ, drömfångare, luftballonger till barnrummet och mycket annat!
137 sidor. 200 x 255 mm. Inbunden.

159:-
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135
MÅLARBOK MY LITTLE PONY
Målarglädje med Twilight Sparkle
och hennes vänner!

24-sidig målarbok med klistermärken och glitter. Låt fantasin flöda fritt
och färglägg de söta hästarna precis som du vill. I detta kreativa paket
ingår också ett set med 8 finfina färgkritor!
24 sidor. 205 x 295 mm. Häftad. Ålder 1–6 år.

99:-

136

Målarbok,
stickers
+ kritor!

FIBERPENNOR, 36 ST

Låt kreativiteten flöda i regnbågens alla färger!
Exklusivt set med 12 fiberpennor, 12 penselfiberpennor samt 12 hokuspokus-fiberpennor; de sistnämnda gör att man magiskt kan måla fram nya färgnyanser genom att
först rita med en av hokuspokus-pennorna och sedan måla över med den vita pennan!
Setet passar perfekt till färgläggning i målarböcker för både barn och vuxna.
Fiberpennor 36 st.

149:58
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137
BABBLARNA PYSSELPAKET

Pysselbok för de små med kritor, 8-pack!
Nu kan du pyssla med alla de söta karaktärerna från Babblarna!
Denna pysselbok innehåller 24 sidor av roligt pyssel, samt massor
av fina klistermärken. 8-pack kritor i härliga färger ingår i paketet!
24 sidor. 205 x 295 mm. Häftad. Ålder 1–6 år.

99:Nu
kan även
de minsta
pyssla...
SPELA
MED BAMSE
OCH HANS
VÄNNER!

138
BAMSE 4 I RAD

Ett roligt och enkelt barnspel med
Bamse och hans vänner!
Slå med tärningarna och lägg en honungsburk på den bild som tärningarna visar. Den som först får 4 burkar i rad vinner spelet! För 2–4 spelare.
Innehåller 4 spelplaner. Ålder från 3 år.

199:Copyright: Rune Andréasson
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139
ALFONS ÅBERG MEMO
Roligaste familjespelet!

Specialpris

149:-

Här får du träffa Alfons Åberg i ett klassiskt memo, där
du samlar på bildpar. Enkla regler och fina bilder gör att
man kan spela om och om igen utan att tröttna. Att spela
memo är roligt, lärorikt och tränar samtidigt både minnet
och bildsinnet!

Ord. pris 159:-

Mått 130 x 130 mm. Innehåller 42 memobrickor.

140
SUPERSKOJIGA DASSBOKEN
Glöm all skit och ha skitroligt
i stället!

Lås dörren, slå dig ner och koppla av. I hemlighuset får du
äntligen vara dig själv (och kan byta om till ditt heroiska
alter ego). Släpp väder och hämningar samtidigt – dasset är
ditt, dasset är fritt!

Specialpris

89:Ord. pris 99:-

144 sidor. 150 x 150 mm. Mjukband.

DASSIG
HUMOR ÄR
SKITKUL!

141
FANTOMEN PRESENTBOK
Skurkarnas skräck no.1!

Denna actionspäckade mjukbandsbok är den ultimata presenten till alla de som växt upp med den
vandrande vålnaden – mannen med tio tigrars styrka
och en röst som isar i blodet, som är hård mot de
hårda och smyger tystare än djungelkatten!
146 sidor. 210 x 280 mm. Limbunden.

189:60
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142
KALLE ANKA OCH HANS VÄNNER
ÖNSKAR GOD JUL
Disneyklassiker för hela familjen!

Häng med Kalle Anka och hans vänner på en rad spännande juläventyr i Ankeborg med omnejd! Julen betraktas ibland som en
tid för lugn och stillhet, men var inte orolig: trots det kyliga vädret
är Kalles temperament hetare än någonsin!
256 sidor. 140 x 206 mm. Kartonnage.

99:© Disney

3 st
sagor i
en bok!

12 ST
JULHISTORIER
MED KALLE
OCH HANS
VÄNNER!

143
BAMSE SAGOSAMLING 3-i-1

Äventyr med Bamse och hans vänner!
Tre spännande och lättlästa Bamseberättelser samlade i en bok!
Innehåller Bamseklassikerna Nina Kanin på äventyr, Bamse
och Reinard Räv samt Bamse på skattjakt.
128 sidor. 175 x 220 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Copyright: Rune Andréasson

139:-
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DOFTLJUS

Exklusiva doftljus i fin förpackning,
två ljuvliga dofter!
Doftljus med trendiga dofter som skapar trivsel i ditt hem. Snygg och exklusiv design med guldfärgat lock. En fin present eller en gåva till dig själv.

144
145

Cocktail

Prosecco

Burk i glas, lock i metall. Storlek 70 x 90 mm.

VÄLJ
PÅ TVÅ
TRENDIGA
DOFTER!

199:146
LILLA FRIDOLF PRESENTBOK
Sveriges mest älskade toffelhjälte
i högform!
jälten!
Toffelh

Ända sedan mitten av 1950-talet har svenskarnas hjärtan klappat för
Lilla Fridolf, den evige toffelhjälten som ständigt hamnar i trubbel
och lockar till skratt! Hur ska det gå för honom i år? Kommer han för
en gångs skull lyckas överlista sin Selma, eller blir det hon som drar
det längsta strået?
64 sidor. 175 x 270 mm. Inbunden.

129:-
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147
91:AN PRESENTBOK NR 10
En svensk julklassiker!

91:an Mandel Karlsson, Sveriges mest älskade soldat, är tillbaka.
Med glimten i ögat och ett milt sinnelag klarar han sig ur alla
knipor, självförvållade eller de som den oförbätterlige 87:an drar
in honom i. Kampen om Elviras gunst går vidare! Denna presentbok bjuder på en härlig samling fina berättelser med 91:an att
avnjuta med ett leende på läpparna.
64 sidor. 175 x 270 mm. Inbunden.

129:Sverigest mest
älskade
Mandel!

148

POLKAGRISAR 5-PACK

Smarrigt svenskt kvalitetsgodis!
Polkagrisarna tillverkas för hand vid Grännas klassiska polkagriskokeri. Boxen
innehåller två äkta polkastänger och tre spännande karamellstänger i smakerna
gräddkola, saltlakrits och tutti-frutti.
5 st. Vikt 250 g.
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139:63

149 HÄLGE JULALBUM NR 28

Träffsäker humor med världens
roligaste älg!
Hälges hisnande eskapader i skogarna kring byn Avliden tar
lyckligtvis aldrig slut! Årets album är som alltid sprängfyllt med
humor, helsnurriga jakthistorier och knasiga fotomontage!
48 sidor. 210 x 300 mm. Häftat.

89:HÄLGES
HISNANDE
BRAVADER!

WHITE CHRISTMAS,
1 000 BITAR PUSSEL

Koppla av med ett pussel!

150

Kvalitetspussel med motiv av ett vackert vinterlandskap. Få saker är lika avslappnande som att
lägga pussel tillsammans. I takt med att bit efter
bit faller på plats framträder ett vackert motiv!
Mått 700 x 420 mm.

Specialpris

189:Ord. pris 249:-

Vackert
vintermotiv!

1000
bitar!
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www.julforlaget.se
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