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HÄRLIGT BRETT SORTIMENT – BÄSTA KATALOGEN NÅGONSIN!

Svensk
tradition
sedan
1906!
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1
BAMSE JULALBUM NR 30
Spännande berättelser med
Bamse och hans vänner!

Massor av läsning i årets julalbum med fem spännande berättelser:
Leksakernas juläventyr, Sjörövarjul, Husmusens julafton, Snö eller inte
snö – det är frågan och Isbåten.
48 sidor. 210 x 288 mm. Limbunden.

Bamses
bästa
juläventyr!

Copyright: Rune Andréasson

89:-

2 STORA JULPÅSEN 2020

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, Elsa Beskow m fl!
Innehåller 24 julklappsetiketter, 14 julstickers, 15 julkort.

Specialpris

49:Ord. pris 79:-

HÄRLIGA
JULMOTIV!

2
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3
STORA JULJOURNALEN 2020

ss!
o
s
o
h
Bara

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!

!
T
E
H
Y
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4
SKUMTOMTEKOLA

Gammaldags julkola av högsta kvalitet!
En nyhet som förenar det bästa av två världar – fluffiga skumtomtar och seg,
härlig kola! Resultatet är ljuvligt gott och kommer garanterat bli en favorit
bland julgodiset framöver!
Vikt 150 g.

59:3
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5
HÄLGE PRESENTBOK NR 25

Hälges eskapader i skogarna kring byn!
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.

© Egmont Publishing AB, Lars Mortimer

129:Humor med
Hälge
som bäst!

6
JULSTJÄRNA MED VÄRMELJUS
För familjemys i juletid!

Ett stjärnformat fat i vackert trä med glasbehållare för värmeljus. Sprider ett harmoniskt ljus, som gjort för familjemys i
juletid eller när du känner att du vill ha en avkopplande
stund för dig själv!
Material trä och glas.

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

JULMYS
MED
JULLJUS!

4
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7
SUNE VS SUNE

En blodig uppgörelse mellan två tjejtjusare!
När Sune ska börja i fjärde klass upptäcker han till sin fasa att han fått
en ny klasskamrat som också heter Sune – och som till råga på allt är
rolig, snygg och populär! Tänk om Sophie plötsligt föredrar den nya
Sune? Det får inte hända! Som tur är har Sune sin familj som hjälper
honom i kampen om vem som är den bästa tjejtjusaren i klassen!
140 sidor. 155 x 225 mm. Inbunden. Ålder 6–9 år.

149:-

© Lovisa Lesse

Sune är
snyggast
och mest
poppis!

8
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.

109:5
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9
NÄR MAMMA MU
MÖTTE KRÅKAN

En varm saga om vänskap
mot alla odds!
Det här är berättelsen om när Mamma Mu och Kråkan träffades för allra första gången. Allt börjar en ljum sommardag då
Mamma Mu plötsligt snubblar över något i gräset. När hon
ser efter vad det var hon snavat på hittar hon en deppig liten
kråka – och en vän för livet!
32 sidor. 205 x 255 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

MAMMA MU
OCH KRÅKAN
– VÄNNER FÖR
LIVET!

!
7-pack

159:Ord. pris 189:-

10

Strl 36 – 40

DAMSTRUMPOR, 7-PACK

(c)Ingrid Vang Nyman/Astrid Lindgren Aktiebolag

Specialpris

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
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11
4 ST TRÄPUSSEL –
PIPPI LÅNGSTRUMP
Pussla loss med Pippi!

Fyra finfina träpussel med motiv från böckerna om Pippi
Långstrump! 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 175 x 120 mm. Material trä.

Pippipussel med
4 olika
motiv!!

179:-

Genom att köpa det här pusslet hjälper du
”Save the Children” att stödja projektet
”Pippi of Today” för flickor på flykt med 10 kr.

12
PIPPI MÅLARBOK
+ PIPPI PYSSELBOK

För alla Pippi-tokiga barn!

Pippi
målarbok
med kända
motiv!

”logo”

Graphic elements

Specialpris

99:Ord. pris 129:-

75 ÅR
FONT

T

24 + 32 sidor. Format 210 x 297 mm. Häftat.
Ålder 3–6 år.

Graphic elements
(c)Ingrid Vang Nyman/Astrid Lindgren Aktiebolag

o”

Ett härligt Pippi-paket, där kreativiteten får
fritt spelrum. Aktivitetsboken ”Gör som Pippi”
bjuder på 24 fullmatade sidor med roliga
pyssel och klistermärken och Pippis målarbok!

Avenir Next Regular
ABCDEFG

Next Regular
abcdefg

Colours

Colours
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13
AMOUR LJUSLYKTA

En hjärtformad gåva till den du
håller av eller till dig själv!
En fantastiskt söt ljuslykta formad som ett hjärta. Lys upp
mörka kvällar eller ge bort den som en romantisk present
till någon du tycker om. Perfekt som present eller som
julklapp!
Design Lars Hellsten. Höjd 4,5 cm. Diameter 10,2 cm.

Specialpris

279:-

En fin
kärleksgåva!

Ord. pris 299:-

14
JULENS BÄSTA KRYSS 2020
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.

89:HÄRLIGA
KRYSS
FÖR HELA
FAMILJEN!
8
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SKAPA
JULSTÄMNING
PÅ JULBORDET!

15
FLASKÖPPNARE TOMTE

Charmig flasköppnare i form av en tomte!
Det idealiska verktyget när du gör dig beredd att dricka säsongens första
julmust, blir också en fin dekoration på julbordet!
Design Ruth Vetter. Höjd 130 mm. Material polyresin / rostfritt stål.

16

!
design
k
s
n
e
Sv

FLASKKORK TOMTE

Praktisk flaskkork i vacker tomtedesign!
Korken håller drycken fräsch och julstämningen på topp! Ett måste inför julens
många glöggbjudningar. Den perfekta presenten eller julklappen till alla julälskare!
Design Ruth Vetter. Höjd 90 mm. Material Polyresin / TBE.

129:-

129:-

EN
RIKTIG JULKLASSIKER!

17
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!

er!
Klassik

99:-

Vikt 480 g.

9
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18
VEGETARISKA HAMBURGARE

Världens alla smaker i vegoburgare!
Här hittar du inspirerande och framför allt goda vegetariska
hamburgare för alla smaker! Man kan kalla den för den ultimata upplevelsen för den hamburgeälskande vegetarianen.
Du hittar en stor variation av recept utan kött och även recept
på bröd, både med och utan gluten. Alla recept är snabba och
enkla att tillaga men ändå fulla av fantastiska smaker!
80 sidor. 177 x 224 mm. Flexband.

Specialpris

179:-

amt!
s
o
s
l
ä
H

Ord. pris 249:-

19
101 KOSTRÅD FÖR VIKTNEDGÅNG, MUSKELTILLVÄXT
OCH GOD HÄLSA
Enkla kostråd för vardagen!

Balansgången mellan att leva sunt och sätta guldkant på tillvaron
är viktig för att må bra. Det här är boken för dig som vill nå dina
träningsmål, leva hälsosamt och veta vad, när och hur mycket du
ska äta. Dessutom avslöjas flera myter kring mat!
224 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

Bästa
råden för
viktnedgång!

10
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Specialpris

20
FAMILJEKALENDER 2021
– 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.

er!
k
i
s
s
a
l
K

Format 295 x 420 mm. Spiralbunden.

ROLIGT
OCH
LÄRORIKT
MEMO!

21
PRUTTKUDDEMEMO

Ett roligt spel för hela familjen!

Ett roligt och annorlunda memo som hela familjen kan spela
tillsammans! Försök att hitta två brickor som tillsammans bildar
ett sammansatt ord. Här finns bland annat oväntade och roliga ord
som prutt-kudde, kanel-bulle, korv-bröd, flod-häst och glas-ögon.Det
finns 21 sammansatta ord, men man kan självklart spela som man
vill och skapa egna fantasifulla ord också!
Mått 130 x 130 mm. Innehåller 42 memobrickor. Antal spelare 2-4.

Specialpris

149:Ord. pris 159:-

11
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22
SUDOKU

Sätt hjärncellerna på prov!
Sudoku är ett av våra mest älskade tidsfördriv. I denna behändiga pocketbok finns hela 201 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.

89:LÄTTA
OCH SVÅRA
NIVÅER!

23
STORA KORSORDSBOKEN

Kluriga korsord för hela familjen!

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. 22o x 300 mm. Mjukband.

109:-

Korsord,
bildkryss och
ordflätor!

12
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24
FOTBOLLSSTJÄRNOR 2021

Ett måste för fotbollsintresserade!
I Fotbollsstjärnor 2021 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. Kartonnage.

179:-

Lysande
stjärnporträtt!

25
HOCKEYSTJÄRNOR 2021
Läs, jämför och sätt ihop
din egen superfemma!

Supercoola
actionbilder!

Hockeystjärnor 2021 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. Kartonnage.

179:13
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Gå ner

vikt!

26
KETO – DEN KOMPLETTA BOKEN
OM KETOGEN KOST
Dags för en omstart?

Genom att välja ketogen kost kan du prestera bättre, gå ner i vikt,
och helt enkelt må bättre! I denna bok förklara Martina Johansson på
ett tydligt och lättförståeligt sätt hur du ställer om till ketogen kost:
vad du ska äta och hur du lyssnar på din kropp. Du får också veta hur
du får i dig rätt mängd fett, rätt proteiner och alla andra näringsämnen du behöver.
159 sidor. 205 x 260 mm. Inbunden

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

27
TRÄNA HEMMA PÅ
10, 20 ELLER 30 MINUTER

Den viktigaste träningen är den
träning som blir av!
Har du också svårt att få tid till att träna? Pröva då det nya
hemträningskonceptet expressträning. Det är räddningen för
alla som inte har tid med långa träningspass eller att ta sig till
och från gymmet. Denna fitnessbok är fylld av enkla, roliga och
funktionella övningar i olika program på 10, 20 eller 30 minuter.
Fokus ligger på styrkeövningar som kompletteras med kortare
konditionspass så att du verkligen ska få allt du behöver!

Enkla och
roliga
övningar!

160 sidor. 195 x 255 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

14
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!
8-pack
Specialpris

159:-

SPORTIG ANKELSTRUMPA, 8-PACK

Ord. pris 189:-

Kvalitetstrumpor med färgglad undersida!
Strumporna håller utmärkt kvalitet, 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.

28

Strl 31 – 35

ecept!
r
a
r
b
Må

29

Strl 36 – 40

30

Strl 41 – 45

31
ÄT HJÄRNSMART!

Kokboken som håller hjärncellerna i trim!
Vill du känna dig lite piggare och smartare? Fatta bättre
beslut på jobbet? Minska risken att drabbas av nedstämdhet? Här förklarar näringsfysiologen Kristina Andersson
hur du genom valet av mat kan påverka din hjärnas mentala kapacitet – inte minst vad gäller minne och inlärning.
Du får dessutom en mängd goda och hjärnsmarta recept!
192 sidor. 172 x 214 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

15
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32
KONSTEN ATT STÄDA

Finn lyckan i ett städat hem!

Rent och
snyggt i
hemmet!

En inspirerande och praktisk guide till hur vi skapar harmoni
i våra liv genom att ta kontroll över de saker vi omger oss
med. Det handlar inte bara om få ett rent och snyggt hem
– Marie Condo visar att städning är ett fantastiskt sätt att
lära känna sig själv och verkligen uppskatta sina ägodelar.

Photos courtesy of KonMari Media, Inc.

210 sidor. 140 x 195 mm. Kartonnage.

Specialpris

199:Ord. pris 229:-

33
HÄLSOSMOOTHIES

Starta dagen med en näringsrik
vitaminkick!
Fyll på depåerna med en snabblagad hälsosmoothie! Denna
bok innehåller ett femtiotal lättlagade recept på smoothies
som gör att du mår bra och får kroppen i balans. Här finns drinkar för alla smaker: energirika frukter och bär blandas med nyttiga nötter, frön, superbärpulver och andra naturliga råvaror.
160 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 249:-

16
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Sortera
lätt och
smidigt!

MILJÖ
smart
Specialpris

129:Ord. pris 149:-

34 ÅTERVINNINGSKASSAR, 3-PACK
Gör det enkelt att källsortera!

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.
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35
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.
Galltvål 100 g.

79:MILJÖ
smart
17
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36
HEDA LJUSSTAKE

Vacker ljusstake i svart smide!
Hjärtformad ljusstake i svart smide, med glaskopp för
värmeljus. Perfekt att ställa fram när vintern är som
kallast eller när man vill höja mysfaktorn i hemmet!
Höjd 21 cm. Material svart smide.

Specialpris

199:-

HÄRLIGT
KÄRLEKS
LJUS!

Ord. pris 229:-
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37

FÖRR I VÄRLDEN – FESTER
OCH HÖGTIDER

Häng med på en vandring längs
minnenas allé!
Vår tid kan glädjas åt en rad tekniska framsteg, men
när det gäller att ställa till ett rejält kalas kan man fråga
sig om inte den föregående generationen var strået
vassare. Denna bok, som bygger på bilder inskickade av
Hemmets Journals läsare, bär sannerligen syn för sägen.
Här får vi följa med på en rad stora och små gästabud
från förr i världen, allt från mysiga fikastunder under
äppelträdets skugga till storståtliga bröllopsfester!
128 sidor. 230 x 250 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

18
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38
VICTORIA & DANIEL

10 år av kärlek och lycka!
Sommardagen 19 juni 2010 förändrades Sveriges kungahus för alltid. Kronprinsessan Victoria gifte sig med Daniel Westling, Sverige
fick en ny prins, en hertig och ordensriddare. Kungaexperten Karin
Lennmor, som jobbat med den svenska kungafamiljen i 40 år för
olika tidningar låter oss här återuppleva det fantastiska bröllopet.
Njut av alla underbara bilder och oförglömliga stunder då vår kronprinsessa fick sin prins av folket.

149:aktad
Eftertrnder!
kale

(c)Foto Linda Broström, Kungl Hovstaterna

84 sidor. 208 x 278 mm. Inbunden.

39

Läs
om vår
populära
prinsessa!

TRÄDGÅRDSKALENDER 2021
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 på säsongens härliga godsaker!
84 sidor. 170 x 260 mm. Limbunden.

129:19
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40

Guld

41

Silver

SAGAFORM STÅLFLASKA
Hot or cool!

Snygg vattenflaska med en avancerad vakuumkonstruktion
av dubbla stålväggar och kopparhölje, som ger en extra bra
isolering utan kondens. Flaskan håller drycken iskall i upp till
16 timmar eller varm i upp till 8 timmar!
Höjd 255 mm. Diameter 70 mm. Rymmer 50 cl.

249:-

FÖR
VARM
OCH KALL
DRYCK!

MILJÖ
smart
42
Imponera
med en
klassisk
cocktail!

101 COCKTAILS DU MÅSTE
DRICKA INNAN DU DÖR
En upplevelse för alla sinnen!

Detta är boken för dig som vill upptäcka den värld av cocktails men kan behöva en guide till djungeln av smaker, färger,
frukter, bär och glastyper. Bland recepten hittar du förstås
klassiker som Bloody Mary, Cosmopolitan och Dry Martini,
men även goda alkoholfria drinkar!
224 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

20
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43
101 FIKABRÖD DU MÅSTE BAKA
INNAN DU DÖR
Hembakat är godast!

Att dela en fikastund tillsammans med familj och goda vänner hör
till de inslag som verkligen sätter guldkant på vardagslivet – i synnerhet om man har ett riktigt smarrigt fikabröd att bjuda på. Här
hittar du hela 101 recept på ljuvligt goda fikabröd för alla tillfällen
och smaker. Många av recepten kan dessutom varieras genom att
byta ut smaksättningen!
64 sidor. 215 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

LJUVLIGT
GODA
FIKABRÖD!

159:Ord. pris 169:-
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44
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:-

MILJÖ
smart
21
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45
DU ÄR GRYM PÅ ATT TJÄNA PENGAR –
BESTÄM SJÄLV HUR RIK DU VILL BLI
Den rakaste vägen till framgång och pengar!

Den amerikanska författaren Jen Sincero inledde sin karriär i ett garage – idag äter
hon på lyxrestauranger och flyger första klass. Här berättar hon om sin resa från
botten till toppen och lär ut knepen som tog henne dit. En inspirerande, ärlig och
underhållande bok för alla som vill börja tjäna pengar på riktigt.
249 sidor. 140 x 215 mm. Kartonnage.

Specialpris

149:Ord. pris 249:-

46 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.

Specialpris

139:Ord. pris 149:-

Maxkapacitet 50 kg.

Smidig
och lätt att
använda!

Specialpris

159:Ord. pris 189:-

!
7-pack
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.

22
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48

3 ST

SPÄNNANDE
DECKARE!

POCKETPAKET – DECKARE
Spännande julläsning!

Skamvrån (Sofie Sarenbrant) är den
efterlängtade sjunde delen i succéserien
om kriminalinspektör Emma Sköld. På ett
unikt sätt skildras akuta samtidsfrågor
som psykisk ohälsa och självmord.
I thrillern Inte ett ord (Harlan Coben)
förvandlas vardagliga samtidsproblem till
ingredienser i en fängslande bladvändare
med levande karaktärer, farliga hemligheter
och oförutsägbara vändningar.
Albino (Mons Kallentoft & Anna Karolina),
den sjätte fristående delen i Herkulesserien,
baseras löst på myten om Herkules sjunde
stordåd: jakten på den vita tjuren. Ett actionfyllt kriminaldrama med Zack Herry.

Specialpris

189:-

3 x pocket.

Ord. pris 249:-

Grym
och bitter
kamp!

49
HITLERS KRIGARE –
SS SISTA STRID

Ett måste för alla historieintresserade!
Hitlers SS-soldater skulle utgöra den tyska krigsmaktens spjutspets,
men där striderna rasade som värst blev också förlusterna som
störst. Och i takt med att de tvingades retirera eskalerade deras
grymhet i en allt bittrare kamp. Hitlers krigare – SS sista strid är en
fascinerande och fasansfull skildring av de män som var beredda
att dö, men inte att besegras.
276 sidor. 135 x 210 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

23
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50
SVERIGES STORHETSTID

En stormakts uppgång och fall!
Det var som om Sverige trädde ut ur ett mörker under
senmedeltiden efter att ha dominerats politiskt av den
starkare danska kungamakten och ekonomiskt av Handelsförbundet Hansan. I den här boken får du följa Sveriges
utveckling från ett fattigt land i Europas utkant till en makt
att räkna med, ända till stormaktens fall!
80 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

SVERIGE
SOM STORMAKT!

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

REFLEXMÖSSA (ONE SIZE) 51

Lyser
upp i
mörkret!

Snygg och smart reflexmössa!

Snygg och funktionell vintermössa, med insytt reflexgarn. Detta gör att mössan blir
reflekterande när den träffas av ljus och att ditt barn eller du själv syns bättre i mörkret!
Material 100% akryl, foder 100% bomull.

ra!
Syns b

149:-

52 LED-ARMBAND

99:-

Se till att synas i mörkret!
Slitstarkt och vädertåligt LED-band som du fäster runt armen
eller benet när du är ute i mörkret. 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 litiumbatterier CR2032 3V. Batteri ingår.

24
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53

Moderna
och härliga
dofter!

Henry

54

James

DOFTLJUS

Exklusiva doftljus som fyller ditt hem
med ljuvliga dofter!
En fröjd för sinnena och balsam för själen! Finns i två varianter:
Henry, med doft av krämig vanilj, och James, med doft av
nytvättad bomull!
Höjd 50 mm. Diameter 135 mm.

199:-

Specialpris

55

199:Ord. pris 249:-

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.

25
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56
SAXAT UR STARLET
Vintage-humor!

Tar man serierutor från Starlet ur sitt sammanhang så uppstår
en otroligt komisk effekt som får de flesta att skratta! Etnologen
Kristina Öman som forskar på Starlet driver det populära instagramkontot @tidningenstarlet med över 14 000 följare och det är
hon som gjort urvalet till den här humoristiska utgåvan!
129 sidor. 200 x 250 mm. Limbunden.

149:-

gram!
a
t
s
n
I
på
Poppis

57
KNOPAR

MED
TYDLIGA
STEG-FÖR-STEG
BILDER!

Smarta knopar för alla
möjliga tillfällen!
Det finns mängder av situationer där en rätt knuten knop gör
hela skillnaden – i båten, i hemmet, på campingturen, när du
vill vara säker på att hängmattan inte störtar i backen! Förutom
en instruktionsbok med tydliga steg för steg-bilder innehåller
denna box även två övningstampar i olika tjocklekar, så att du
kan träna på riktigt!
36 sidor. 165 x 220 mm.

149:-

26
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58
SVAMPGUIDEN – LÄR DIG
KÄNNA IGEN 150 SVAMPAR

Svampguide med
säkra tips
och råd!

Ta vara på skogens gåvor!

Med den här faktaspäckade, lättanvända svampboken kan du lätt
identifiera de vanligaste svamparna i Sverige. Varje art har en helsida
med foto, beskrivning av viktiga kännetecken och korta fakta om
svampens namn, storlek och växtmiljö. Du får naturligtvis också
veta om svampen är ätlig, oätlig eller giftig och om den kan
förväxlas med andra liknande svampar!
160 sidor. 135 x 192 mm. Flexband.

129:v med !
i
n
k
p
Svam och fodral
borste

59
SVAMPKNIV MED BORSTE
Specialpris

149:-

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 110 mm.

Ord. pris 169:-

60
SVAMPSPEL

Vad är soppar och hur ser
en buksvamp ut?

Svampspelet är ett roligt och lärorikt spel för alla
som vill lära sig mer om våra svampfamiljer. Spelet
går ut på att samla så många familjer som möjligt.
Det står på korten vilka svampar som ingår i varje
familj t.ex. Soppar, Flugsvampar eller Buksvampar.
Spelet innehåller 53 kort uppdelade på 14 familjer.

KUL OCH
LÄRORIKT
SVAMPSPEL
FÖR HELA
FAMILJEN!

149:27
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Kusligt
aktuell
samtidsthriller!

61
MYTOMANEN

Andlöst spännande!
När en pojke hittas död i Ålstensskogen i Bromma riktas misstankarna mot ett ungdomsgäng som har knivrånat jämnåriga
i trakten. Även kriminalinspektör Emma Sköld ser vart spåren
leder, men hon har samtidigt en gnagande misstanke om att
det är något hon missat. Och vad är det hennes kolleger döljer?
Mytomanen är en aktuell samtidsthriller där Sofie Sarenbrant
befäster sin position som Sveriges nya deckardrottning!
416 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

Sofie Sarenbrant,
årets deckarförfattare 2019

62
REN VILJA

Berättelsen om Björn Borg!
I denna djupdykande biografi berättar tennisentusiasten Jan
Söderqvist den mångbottnade historien om Björn Borg – om
hur han med enastående viljestyrka förvandlade sig till en
obesegrad tennismaskin, men också om hur han var nära att
förlora allt han hade uppnått.
450 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

249:-

Porträtt
av vinnaren
Björn Borg!

28
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63

Grå

64

Grön

SITTDYNA SHERPA

Håller dig varm och torr!

rm!
a
v
g
i
d
Håller

Smidig sittdyna av hög kvalitet som håller dig varm
och torr när du sitter på kalla underlag. Perfekt att
ta med när du ger dig ut på picknick i skog och mark
eller åker pulka – i synnerhet som den är lätt att
vika ihop och tar minimalt med plats!
Mått 50 x 30 mm. Material polyester.

129:65
GRILL

Frederik Zälls bästa grilltips!
Det smakar gott redan när man börjar bläddrar i boken
och man blir inspirerad tack vare de läckra bilderna. Här
har vi en framtida klassiker. Frederik har under många år
synts i TV4 Nyhetsmorgon med sin matlagning, skrivit
otaliga kokböcker, bland annat ”Stora Grytboken” som
prisades av Svenska Måltidsakademin och ”Grilla & Rök”
som blev årets svenska grillbok 2019, World Gourmand
Cook Book Awards!
80 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

ALLT DU
BEHÖVER
VETA OM
GRILLNING!

Specialpris

179:Ord. pris 199:-
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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.

66

Strl 31 – 35

67
Tecknat
fantasyäventyr!

NORRSKEN:
RESAN TILL JOTUNDALEN
Nordisk fantasy!

Följ med på en resa till det äventyrliga Norge! Sonja får en natt
besök av en främmande pojke, som märkligt nog ändå verkar
bekant. Tillsammans ger de sig av på en förunderlig resa in i en
okänd värld… I denna tecknade roman gjuter Malin Falch nytt liv
i de gamla nordiska gudasagorna och introducerar en hjältinna vi
sent ska glömma!
182 sidor. 167 x 240 mm. Kartonnage. Ålder 9–12 år.

Specialpris

149:Ord. pris 169:-
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För alla
hästtokiga!!

68
STALLGÄNGET PÅ TUVA:
DU OCH JAG, REJSAB

Hästar, vänskap och stormande känslor!
Tillsammans med sina hästtokiga vänner tar Petra hand om de sex hästarna på
det mysiga Tuvastallet. Petra tycker om alla hästarna, men hennes hjärta klappar
särskilt för Rejsab, den fina kallblodstravaren. När hon en dag är nära att förlora
honom för evigt tvingas hon fatta ett avgörande beslut!
144 sidor. 152 x 215 mm. Kartonnage. Ålder 6–9 år.

mans!
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Specialpris

129:Ord. pris 139:-

69
ARNE ALLIGATOR OCH DEN
FÖRSVUNNA FLODEN
Lustfullt lärande!

99:-

I detta spännande djungeläventyr försöker Arne och hans vänner lösa gåtan med den försvunna floden. Hela djungeln litar på dem, men hinner de
lösa problemet i tid? Boken vänder sig till barn som precis har börjat läsa:
den vuxne läser den långa texten – barnet läser den korta texten.
24 sidor. 200 x 223 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år.

!
6-pack

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.

70

Strl 31 – 35

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2020_final.indd 31

31

2020-06-17 22:03

MUMIN
75 ÅR. FIRA
MED ETT
GOURMETKAFFE!

71

Dark rost

72

Wild Blueberry

MUMINKAFFE

Ekologiskt kaffe med inspiration
från Mumindalen!
Välj mellan muminpappans kraftfulla mörkrost – ett kaffe
för drömmare, eller välj mumintrollets speciella favoritkaffe med en härlig smak av vilda blåbär!
250 gram.

119:73
PUSSEL – VASASKEPPET,
1 000 BITAR
Koppla av med ett pussel!

Kvalitetspussel med motiv av Vasaskeppet. 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
Vasaskeppet!
Mått 700 x 420 mm.

Specialpris

189:-

Kvalitetspussel!

Ord. pris 249:-

32
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74
101 VINER DU MÅSTE DRICKA
INNAN DU DÖR

Tips
på goda
viner!

Upptäck ditt eget favoritvin!

Följ med den prisbelönte vinkyparen Andreas Kjörling på en
initierad rundvandring genom Systembolagets breda vinsortiment! Andreas tipsar om viner i varierande prisnivå från olika
delar av världen och hjälper dig att upptäcka några mindre kända
pärlor i det rika utbudet. Ett gott vin behöver inte kosta mycket!
Boken passar både den nyblivne och erfarne vindrickaren som vill
komma vidare med tips på goda och spännande viner.
224 sidor. 150 x 224 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

75
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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.
Längd 145 mm. Diameter 65 mm.

Specialpris

179:Ord. pris 299:-
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76
BERT OCH FAMILJEFEJDEN

Sommarkaos med Bert och hans vänner!
Bert ska på kolloläger tillsammans med sina föräldrar och några andra familjer
från stan, för att umgås, njuta av naturen och uppleva sann gemenskap! Men
lägerdeltagarna har olika förväntningar på vad veckan ska ge och det dröjer
inte länge innan konflikterna blossar upp. Fullt kaos utbryter och Bert hamnar
i skottelden gång på gång… Hur ska han överleva när det enda trygga stället
verkar vara utedasset?
138 sidor. 155 x 205 mm. Inbunden. Ålder 9–12 år.

149:-

Bert
hamnar i
trubbel
igen!

ing
Spänn9-12 år!
n
för bar

JAG ÖVERLEVDE TITANICS 77
UNDERGÅNG 1912
Perfekt för unga bokslukare!

George Calder och hans lillasyster ska få resa med sin faster på Titanic,
det mest fantastiska skepp som någonsin byggts. Men så händer det
otänkbara och drömresan förvandlas till en kamp för överlevnad!
112 sidor. 140 x 185 mm. Kartonnage. Ålder 9–12 år.

Specialpris

139:Ord. pris 149:-

ör
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89:-

78
BARNENS BÄSTA KRYSS

Fullspäckat album med underhållning för
alla barn från 9 år!
Barnens bästa kryss är en tidning med korsord, pyssel och klurigheter. Här hittar
du massor av kryss, pyssel och knåp, labyrinter, sökord, finn fem fel, hitta två lika
och många andra klurigheter. 116 fyllda sidor som varar länge! Tävla och vinn fina
priser – sällskapsspel, böcker och tidningsprenumerationer.
116 sidor. 208 x 278 mm. Häftad.
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79

STARKA
BAMSE ÄR BÄST
PÅ ATT LÖSA
MYSTERIER!

BAMSE OCH MYSTERIET MED
DEN HEMLIGA JULKLAPPEN
Ett spännande mysterium med
Bamse & Co!

När förberedelserna inför julen pågår som bäst begås plötsligt en massa märkliga brott. Alla spår pekar mot Vargen,
men när Bamse och hans vänner börjar leta efter honom
är han försvunnen. Vart har han tagit vägen? Det hela
utvecklar sig till ett riktigt spännande mysterium. Boken är
uppdelad i 24 kapitel – ett för varje dag fram till julafton –
men kan förstås läsas när som helst på året!
160 sidor. 160 x 235 mm. Inbunden. Ålder från 4 år.

129:-

80
SPINGO – FAMILJESPEL

Vem kommer på det längsta ordet?
Ett spännande och klurigt bokstavsspel för hela familjen! Kasta
SPINGO-tärningen och välj en av bokstäverna. Alla skriver in
bokstäver och bildar ord på sin spelplan samtidigt. Den som har
skrivit flest och längst ord vinner spelet.
2–4 spelare. Från 8 år.

Specialpris

199:-

Klurigt
spel för hela
familjen!

Ord. pris 249:-

35

Katalog_SVJF_KAT0_KAT2_2020_final.indd 35

2020-06-17 22:06

81
HÄR KOMMER ”NYA”
AMBULANSEN
Halvan i högform!

Barnen älskar böckerna om Halvan! De är vardagsdramatiska
men ändå trovärdiga, tack vare många roliga och intressanta
detaljer. I detta äventyr är Halvan ambulanssjukvårdare och tillsammans med sin kollega Emma tar han hand om en pojke som
trillat med sin cykel. Det blir en lärorik dag där Halvan också får
lära sig hur man använder ambulanssirenen!
32 sidor. 205 x 250 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

149:Boken som
alla barn
älskar!!

82
UPPDRAG: RÄDDA JULEN

LÄS ETT
KAPITEL OM
DAGEN FRAM
TILL JUL!

Årets bästa julbok med 24 kapitel!
Någon vill förstöra julen! Julgranar går sönder och pepparkaksdegar går upp i rök. Dags för Lina och Peppar att rycka ut innan
allt är försent. Rädda julen! är en spännande och fartfylld berättelse som utspelar sig i ett vinterlandskap. Utmärkt att läsa högt
eller läsa själv. Ett kapitel om dagen ända fram till julafton!
114 sidor. 155 x 215 mm. Inbunden. Från 6 år.

Specialpris

149:Ord. pris 189:-
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83
FAMILJEKALENDER 2021
– PETTSON & FINDUS

Planera vardagen tillsammans
med världens roligaste katt!

PETTSON,
FINDUS OCH
ANDRA MYSIGA
FIGURER!

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:-
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84
SÖTA FINGERDOCKOR

Fantasifullt pyssel för hela familjen!
Fullmatat med olika, kreativa material till modellering av insekts-fingerdockor.
Setet innehåller Silk Clay i många färger, hjärtformad utsticksform, färgade
tändstickor och rullögon. Du får givetvis också med en tydlig instruktion om
hur du gör och många inspirerande tips som sätter fart på fantasin!

199:37
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85
GRETA GRIS – GRETAS FAMILJ
Perfekt för godnattstunden!

Box med fyra charmiga småsagor om den påhittiga Greta Gris
och hennes roliga familj. Sagorna handlar om vanliga vardagshändelser som små barn lätt kan känna igen sig i!
55 x 55 mm. Kartonnage. Ålder 0–3 år.

Greta Gris
och hennes
charmiga
familj!!

86
BONDEN BLOM –
STACKARS TRAKTOR

99:Spännande
äventyr på
bondgården!

Barnens favoritbonde är tillbaka!
Bonden Bloms smutsiga gamla traktor går nästan inte att
köra längre. Den är färdig att skrotas, men hur ska bonden
Blom bli av med den? Traktorn är stor och tung, men bonden Blom är slug och finurlig – och plötsligt får han en idé!
24 sidor. 195 x 245 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

89:38
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87
BAMSE XL-PUSSEL

Ett jättepussel med Bamse!
Kvalitetspussel i trä med 24 rejäla bitar med Bamse och hans vänner
på picknick. Det färdiga pusslet mäter hela 760 x 470 mm och passar
bra att lägga på både golv och bord.
Från 4 år. Mått 760 x 470 mm.

torar!
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Specialpris

199:Ord. pris 249:-

88
MIN GRYMMASTE FOTBOLLSMATCH
Perfekt för nybörjarläsaren!

Anton är utan tvekan bäst i sitt fotbollslag, tycker han själv. Konstigt nog är det ingen
annan som upptäckt vilken supertalang han är... Böckerna om fotbollskillen Anton är en
perfekt introduktion till böckernas underbara värld, i synnerhet för de som har lite svårt
att komma igång med läsningen. De korta texterna illustreras med många små bilder
och Antons alla tokigheter får fnissningarna att bubbla.

89:-

73 sidor. 150 x 220 mm. Kartonnage. Ålder 6–9 år.

DOFTBLOCK I CEDERTRÄ, 4-PACK
Neutraliserar dålig lukt!

Placeras 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.

89

Lätt att
placera och
tar minimal
plats!

99:-

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.
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91

1 DURKSLAG
1 SOPPSLEV
1 TESIL

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

Specialpris

199:-

Mamma Nessie – stående durkslag, Nessie – stående soppslev och Baby
Nessie – stående tesil. Familjen Nessie är en underbart söt trio som gärna
dyker ner i grytor och koppar för din skull. De tre söta sjöodjuren är här för
att hjälpa dig servera t.ex. soppor, pasta och grönsaker, samt att avsluta
måltiden med en god kopp te.
Höjd 140 – 285 mm. Material plast och silikon.

Ord. pris 299:-

Det är såsen
som gör
skillnaden!

92
SÅSER, RÖROR, KRÄMER,
FONDER & KLASSIKER
Mängder av goda såser!

En delikat bok om det delikata mellan köttet och potatisen,
mellan hamburgaren och brödet, mellan laxen och tortillan –
SÅSEN! Här finns även några enkla fonder som sätter grunden
till den perfekta grytan, såsen eller soppan!
80 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 249:-

40
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93

Bim – randig

94

MUGGAR
MED
TRENDIGA
MÖNSTER!

Belle – prickig

BAMBU MUGG BELLE OCH BIM
Miljövänlig och smakfull design!

En fin mugg tillverkad i miljövänlig bambu och med lekfullt zebra
eller prickigt mönster. En perfekt mugg att ta med på picknicken
då den är lätt att transportera utan att gå sönder.
Material bambu. Höjd 100 mm. Diameter 75 mm.

MILJÖ
smart

59:-

95
BAMBU SET LOUI–BARNSERVIS
En ljuvlig liten matservis för barn!

MATSERVIS
FÖR DE
MINSTA!

Setet kommer i en fin presentask med tallrik, skål och mugg, samt
tillhörande sked och gaffel. Alla delar pryds av ett gulligt tigermönster och är tillverkade i klimatsmart bambu. Perfekt att ge
bort vid födelsedagar eller dop!
Material bambu.

299:MILJÖ
smart
41
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96
STYRKETRÄNING HEMMA
OCH UTOMHUS
Hitta balansen!

För en hållbar livsstil är träning och fysiskt välmående
viktiga pusselbitar, men ofta kan det vara svårt att
lägga till nya och hälsosamma vanor utan att vardagen
blir övermäktig. I denna mathälsobok visar Isabella
Christiansson hur du med små medel kan skapa den
balans som passar just dig – den som gör att du sover
och äter bättre, hittar rätt slags träning och skapar
förutsättningar för ett långt och lyckligt liv.
253 sidor. 160 x 220 mm. Inbunden.

SKAPA
BALANS MED
HÄLSOSAMMA
VANOR!

Specialpris

149:Ord. pris 179:-

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

Specialpris

159:-

97

Strl 36 – 40

98

Strl 41 – 45

Ord. pris 189:-

42
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99
FAMILJEKALENDER 2021
– 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!

ELSA
BESKOWS
MEST POPULÄRA
BILDER!

Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

100

Grön

101

Vinröd

TAKE AWAY MUGG

MILJÖ
smart

Ta med dig kaffet var du än går!
Muggen håller drycken varm länge och det praktiska dricklocket gör
att du slipper spill. Perfekt att ha hemma, på kontoret, i trädgården,
i bilen eller på bussen!
Material yttervägg AS-plast, innervägg samt lock PP-plast,
tätning silikon. Volym max 400 ml.

pa!

ch
mal

Ursnygg design
och väldigt
praktisk!

99:43
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6 ST
JULKULOR
I EN FIN
KARTONG!

102
EXKLUSIVA
JULKULOR, 6-PACK

Skapar julstämning!

Vackra att hänga i granen, men kan
såklart användas även på andra ställen
där julstämningen och tomtefaktorn
behöver befästas.
Design Ruth Vetter. Diameter 75 mm.
Material tåliga julkulor med guldfärgat metallhänge och satinband.

299:103
JULESKUM ORIGINAL
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:er!
Klassik

44
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104
JULEFRID

Älskar du julen?
I Julefrid får du en härlig mix av allt som får dig att komma i
rätt stämning inför årets största helg! Här finns nostalgiska
berättelser om jultraditioner och historien bakom dem,
reportage om samlare, klassiska julhem, recept, pyssel, quiz
och korsord. En titt i backspegeln på julkalendrar genom
tiderna väcker minnen till liv.
92 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

JULEN STÅR
FÖR DÖRREN
HÄR ÄR BÄSTA
TIPSEN

!

89:249:Roliga glas
för alla
kalas!

105
CLUB TUMBLER GLAS, 6-PACK
Sagaforms bästsäljare!

Roliga och populära glas med rundad botten som gör att glaset
vippar utan att ramla omkull. Perfekt och rolig present eller
julklapp till alla!
Material glas. Tål maskindisk och rymmer 20 centiliter.

45
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106
FRUKT & GRÖNT MILJÖPÅSAR, 3-PACK

Att återvinna är bra men att återanvända är ännu bättre!
Med dessa praktiska och miljövänliga nätpåsar slipper du ta nya påsar av plast varenda gång du handlar
frukt och grönt – ett enkelt sätt att göra vår planet en stor tjänst!
Format 300 x 350 mm, 375 x 290 mm, 150 x 170 mm. Material PET.

79:-

MILJÖ
smart

MILJÖVÄNLIGA
PÅSAR, BRA ATT
TA MED TILL
AFFÄREN!

Specialpris

8

159:-

!
k
c
a
p
-

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

46
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Stora fina
kattbilder!

109
KATTKALENDER 2021

149:-

En julklapp med klös!

Kattälskarnas favorit – en helt oemotståndlig väggalmanacka
med fantastiska färgbilder på underbart mysiga katter som
leker, sover och busar! Månadskalendarium med veckonummer och namnsdagsregister samt plats för noteringar i varje
datumruta!
Format 295 x 390 mm. Spiralbunden.

110

Grön

111

Rosa

YOGHURTBÄGARE

Praktisk och snygg yogurtbägare!
Slitstark yoghurtbägare, med tillhörande lock att lägga müsli,
frukt eller något annat gott i. Ett både billigare och mer miljövänligt alternativ till färdigförpackade mellanmål. Passar utmärkt för
skolutflykten eller när du inte hinner äta frukost hemma!
Höjd 150 mm. Diameter 88 mm. Rymmer 30 cl.

VÄLJ
MELLAN
TVÅ FINA
FÄRGER!

79:MILJÖ
smart
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112
CALGARY KNIVSET

Med japansk kockkniv!
Knivset innehållandes 5 stycken köksknivar i stål
från Dorre. Setet innehåller en skalkniv på 20 cm,
en allroundkniv på 23 cm, en brödkniv på 32 cm, en
kockkniv på 32 cm och en japansk kockkniv på 28 cm.
Setet är perfekt för den som behöver bygga upp sin
knivsamling från grunden!
Material stål.

5 st
knivar av
högsta
kvalitet!

Specialpris

349:Ord. pris 399:-

4 st
böjbara
skärbrädor!

113

99:-

SKÄRBRÄDOR

4 st 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.

48
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114
FIKAKALENDER 2021
Trendig och stilren!

Den perfekta fikakalendern i snygg design! Fika är
ett litet ord med stor betydelse för svenska folket.
Denna kalender fångar fikakulturen med en stilren, typografisk design och inspirerar till att prova
olika kaffesorter!
12 uppslag. 220 x 430 mm. Spiralbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 169:-

FÖR DIG
SOM ÄLSKAR
FIKA ALLA
DAGAR!

115
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 Hallonkarameller 140 g.

299:-

VACKER
TRÄLÅDA
MED
GODIS!
49
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116
GRETA OCH GEORG
GÅR OCH BADAR
Plask & plums med
Greta och Georg!

Storfavorit
Greta Gris
och hennes
familj!

Greta Gris och hennes familj går till simhallen för att
bada. Greta är duktig på att simma, men Georg är lite
rädd. Det är första gången han får följa med. Kommer
Georg att våga hoppa i och bada tillsammans med de
andra? Som tur är har han en mycket envis storasyster!
22 sidor. 210 x 210 mm. Ålder 3–6 år. Inbunden.

89:117
KLURIGA MATTEGÅTOR FÖR
SMARTA BARN
Vem har sagt att matte behöver
vara tråkigt?

Boken som ger barnen chansen att utmana sitt logiska tänkande
och upptäcka hur kul det faktiskt kan vara med matematik! Här
finns många olika slags övningar av varierande svårighetsgrad;
multiplikationstest, former att hitta, sifferpyramider, bildgåtor,
sudoku och kluriga räkneutmaningar!
192 sidor. 130 x 200 mm. Häftad. Ålder 9–12 år.

99:-

Roliga och
utmanande
gåtor!

50
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MAGISKA
ENHÖRNINGAR
ATT FÄRGLÄGGA!!

118
MÅLARBOK:
ENHÖRNINGARNAS
MAGISKA VÄRLD

Skapa din egen drömvärld!
Låt dig inspireras av enhörningarnas odödliga magi och måla din
egen drömvärld. Sober blyerts, mjuka pasteller, glitterpennor eller
knallig neon – i den här underbara målarboken finns plats för alla
regnbågens färger och några till!
96 sidor. 210 x 280 mm. Häftad. Ålder 9–12 år.

99:119
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!
Innehåller 36 st.

149:-

agiska
Med m ioner!
funkt
51
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120
FROST 2 – IN I EN NY VÄRLD
Disneymagi när den är som bäst!

När Elsa hör en okänd röst som kallar på henne ger hon sig av
mot norr tillsammans med Anna, Kristoffer, Olof och Sven. I den
förtrollade skogen möter de nya vänner och gamla hemligheter
kommer fram i ljuset. Tillsammans upptäcker de en helt ny värld,
större än de någonsin kunnat föreställa sig.
128 sidor. 205 x 255 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år.

Elsa populäraste
Disney
figuren!

121

129:Fantasy för
dig mellan
9-12 år!

WOODWALKERS:
CARAGS FÖRVANDLING

En värld full av faror och hemligheter!
Vid första anblicken ser Carag ut som vem som helst, men bakom
hans lysande ögon döljer sig en otrolig hemlighet: Carag är en
woodwalker – till hälften puma, till hälften människa. Och nu är
det slutligen dags att lämna bergen där han växt upp och träda in i
människornas värld. Det nya livet blir dock inte riktigt som han tänkt
sig. Carags förvandling är en spännande berättelse om vänskap och
mod, om att hitta sin egen väg och våga följa den!
253 sidor. 155 x 220 mm. Inbunden. Ålder 9–12 år.

Specialpris

129:Ord. pris 169:-

52
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LÄR DIG
MASSOR AV
ROLIGA
EXPERIMENT!

122
365 EXPERIMENT FÖR
NYFIKNA BARN

Upptäckarglädje året runt!
Det jag hör – det glömmer jag. Det jag ser – det minns jag.
Men det jag gör – det förstår jag. Dessa visdomsord är den
perfekta sammanfattningen av denna bok, där barnet får
chansen att upptäcka världen genom en mängd spännande
experiment – ett för varje dag på året! Experimenten är inte
svåra att genomföra, men förklarar på ett stimulerande sätt
saker och fenomen som annars kan vara svåra att förstå!
128 sidor. 255 x 275 mm. Spiralbunden. Ålder från 6 år.

Specialpris

169:Ord. pris 209:-

Alla godisfavoriter i
en box!

123
JUNGLE BOX

En lekfull godisväska!
Klassiska favoriter från Cloetta: Gott & Blandat, Ahlgrens
bilar, Kexchoklad, Plopp, Fruxo, Zoo och PimPim! Förutom
godiset innehåller den också pappersfigurer att pyssla och
leka med i en fantasifull djungelmiljö!
285 g.

119:-

53
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124
RÅTTKUNGEN

Infernaliskt spännande!
En ung kvinna hittas död i sin lägenhet i Täby utanför Stockholm,
knivhuggen över tjugo gånger i bålen. Polisinspektör Vanessa
Frank tar sig an utredningen, men trots vissa framsteg har hon en
gäckande känsla av att det är något avgörande som inte stämmer… Råttkungen är en hisnande bladvändare som tar oss med på
en skrämmande resa genom internets mörkaste bakvatten!
428 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

SPÄNNANDE
THRILLER I
STOCKHOLMSMILJÖ!

159:-

125
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.

4

funktioner
för nödsituationer!

Mått 195 x 40 mm. Batteri ingår.

126
5 ÅRS-DAGBOK

Skriv ner dagens väder och händelser!
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!

Specialpris

159:Ord. pris 199:-

54
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127
POCKETPAKET – FEELGOOD
Härlig och varm pockettrio!

I Ett vet jag säkert har Oprah Winfrey samlat
några av sina mest tänkvärda krönikor på
ämnen som glädje, tacksamhet, möjlighet
och kraft.

Sonjas sista vilja (Åsa Hellberg) är en bladvändare som lockar till både skratt och tårar.
Tre kvinnor rycks upp från sina liv och tvingas
börja om på nytt under mycket ovanliga omständigheter.

OLIKA
LIVSÖDEN
FÄNGSLAR
LÄSAREN!

En fransk curry (Richard C Morais) är en tidlös
berättelse om ödets oundviklighet, kärleken till
mat och hur nära det kan vara mellan fiende och
vän. En stor roman om en livsresa. Och gudomligt
god mat.
3 x pocket.

Specialpris

189:Ord. pris 249:-

128

Grön

129

Guld

MILJÖ
FRESH FLASKA MED FRUKTKOLV smart
nde!
a
k
s
i
r
Uppf

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. Idealisk när du ska till gymmet eller
åka på utflykt!
Volym 750 ml. Material BPA-fri titanplast.

Specialpris

129:Ord. pris 149:-

55
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130
FROST 2: MÅLARBOK + KRITOR
Målarboken för alla som älskar Frost!

I denna magiska målarbok hittar du många fina Frost motiv att färglägga.
Återskapa bilderna så som du minns från filmen eller låt Elsa och hennes
vänner framträda i nya, oväntade färger! Med boken följer även ett paket
med kritor!
24 sidor. 205 x 295 mm. Häftad. Ålder 3 – 9 år.

99:-

Målarbok,
stickers
+ kritor!

131
HUNDKALENDER 2021
Underbara hundar!

Din
bästa vän –
hunden!

Hundälskarnas favorit – en helt
oemotståndlig väggalmanacka
med fantastiska färgbilder på
underbart charmiga hundar
som leker, sover och busar!
Månadskalendarium med veckonummer och namnsdagsregister
samt plats för noteringar i varje
datumruta.
Format 295 x 390 mm.
Spiralbunden.

149:56
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132
PRENUMERATION BAMSE
– 6 NUMMER

Bamse – världens starkaste björn!
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!
6 st tidningar.

STARKA
BAMSE DIREKT
HEM I BREVLÅDAN!

Specialpris

149:Copyright: Rune Andréasson

Ord. pris 199:-

133
TRÄPUSSEL – LÄR DIG KLOCKAN
Lek & lär!

Detta roliga träpussel består av 40 bitar och föreställer en klocka
med rörliga visare i plast. På detta sätt får barnen chans att lära sig
klockan på ett roligt och lustfyllt sätt!
40 bitar. Material trä. Från 4 år.

159:Bygg
pussel och
lär dig
klockan!
57
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134
DOFTLJUS, 2-PACK
Lyxiga doftljus!

Ett presentset med dofterna Juicy Peach och Black Jasmin – två ljuskoppar
i metall med lock. Den ena med en fräsch och söt doft av solmogen persika,
den andra med en doft av kryddiga jasminblommor och inslag av musk!

LYXIGT
PRESENTSET
MED 2 ST
DOFTLJUS!

Brinntid 12 timmar.
Material 90% sojavax,
5% vegetabilisk olja, 5% doftämne.
Höjd 45 mm. Diameter 60 mm.

199:-

135
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.

159:-

Fyll skålen
med 1 kg
klassiskt
godis!

58
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136

MILJÖ

BAMBUSUGRÖR smart
Miljösmarta sugrör!

Sugrör tillverkade i miljövänlig bambu, som gör att du
en gång för alla slipper de tråkiga sugrören i plast! Den
medföljande borsten gör det enkelt att rengöra sugrören så att de kan användas om och om igen!
Material bambu. Antal 10 st.

Specialpris

99:Ord. pris 129:-

MILJÖSMARTA
SUGRÖR
SOM KAN
DISKAS!

137
PREPPARENS GUIDE –
ÖVERLEV PÅ LÅNG SIKT

En handbok att luta sig mot när krisen
är ett faktum!
När pandemier och andra katastrofer drabbar oss är det lätt att inse hur
viktigt det är att vara väl förberedd i oroliga tider. Samhällets institutioner
har sina roller att spela, men det handlar också om att själv ta ansvar och
styra sitt eget öde. I denna bok får du en heltäckande steg för steg-guide
till hur du hanterar problem och utmaningar som uppstår när inget återgår till det normala på veckor, månader eller till och med år.
215 sidor. 145 x 215 mm. Inbunden.

Specialpris

179:-

Nu
kanske mer
aktuell än
någonsin!

Ord. pris 199:-
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138
FANTOMEN LEGEND
Fint presentalbum!

Den ursprungliga seriehjälten som inspirerat och underhållit generationer av äventyrslystna läsare. 2020 fyller Fantomen-tidningen
70 år vilket firas med den här läckra utgåvan där klassiska äventyr
nyöversatts och scannats in i högre upplösning än tidigare!
132 sidor. 208 x 278 mm. Limbunden.

189:-

139
X9 – 50 ÅR AV SPÄNNING
Stort samlaralbum!

X9 är tidningen som mer än någon annan förkroppsligar actionseriernas guldålder. Detta exklusiva presentalbum bjuder på ett
hårdkokt urval av klassiska serier som Agent Corrigan, Modesty
Blaise, Rip Kirby, Johnny Hazard och många fler!
196 sidor. 205 x 280 mm. Mjukband.

kad!
c
ä
p
s
n
Actio

Specialpris

229:-

© 2020 Solo/Distr. Bulls

Ord. pris 249:-
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140
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

12 ST
JULHISTORIER
MED KALLE
OCH HANS
VÄNNER!

BamsefIlmen
som bok!

141
BAMSE OCH TJUVSTADEN
Biosuccén – nu som bilderbok!

I detta spännande äventyr får vi följa Bamse, Lille Skutt
och Skalman då de ger sig ut för att rädda Farmor, som
kidnappats av den elake Reinard Räv. De sätter kurs mot
Tjuvstaden, men innan de når fram måste Bamse och hans
vänner först ta sig igenom den förrädiska Trollskogen, där
många faror lurar!
45 sidor. 205 x 265 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Copyright: Rune Andréasson

129:-
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EN RIKTIG
GODISKLASSIKER!

142

99:-

LAKRITSPIPOR – SKIPPER´S PIPES
Pipor med smak av söt lakrits!

En produkt som har hängt med i 100 år och som fortfarande är mäkta populär.
Skipper’s Pipes Original har funnits sedan 1920!
Innehåller 16 st.

143
LILLA FRIDOLF PRESENTBOK

Sveriges mest älskade toffelhjälte!
Ända sedan mitten 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. Inbunden.

129:-

form!
g
ö
h
i
Fridolf
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144
91:AN PRESENTBOK NR 11
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.

Sverigest mest
älskade
Mandel!

64 sidor. 175 x 270 mm. Inbunden.

129:-

145

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.

er!
k
a
m
s
4 olika

Specialpris

139:Ord. pris 149:-
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146 HÄLGE JULALBUM NR 29

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.

© Egmont Publishing AB, Lars Mortimer

89:HÄLGES
HISNANDE
BRAVADER!

PUSSEL – JUL I SVERIGE,
1 000 BITAR
Koppla av med ett pussel!

147

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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