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01. MÅLARBOK  
DJURENS RIKE – ETT 
ÄVENTYR MED FÄRGER
I den här populära målarboken upptäcker du 
en värld fylld av förunderliga, söta, konstiga 
och älskvärda varelser som alla väntar på att 
bli färglagda. En inbjudande målarbok som 
vänder sig till vuxna!

96 sidor. 250x250 mm. Danskt band.

02. TRÄFÄRGPENNOR 36 st
Måla och teckna i regnbågens alla färger – och 
några till! Detta exklusiva set innehåller 36 kvali-
tetsfärgpennor i trä och ger dig allt du behöver för 
att fånga de finstämda nyanserna i livets skiftande 
färgspel!

FAVORIT!

119:-

129:-
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03. DOFTOLJA MED PINNAR FROST 
04. DOFTLJUS FROST
Väldoft på två sätt! Antingen ett doftljus i glasburk med skruvlock eller 
en flaska doftolja med tillhörande pinnar. Stick ner pinnarna i flaskan, 
låt dem dra åt sig oljan och njut av den rogivande väldoft som sprider 

05. FLÄTFAVORITER – TIPS, 
TRENDER & TEKNIKER

Uppföljaren till  

succéboken!

139:-

sig i rummet! Två naturliga, enkla sätt att skapa en 
harmonisk och mysig atmosfär i ditt hem! 

Höjd doftljus: 140 mm. Brinntid: 45 tim. 
Doftolja: 100 ml.

03.

04.

129:-

99:-

Efter succén med Flätor är Laura 
& Marie tillbaka med en ny in-
spirerande bok om flätor! Lär dig 
göra dubbel vattenfallsfläta, delad 
fiskbensfläta, utbakad 5-fläta, flätad 
krans, cornrows, blomsteruppsätt-
ning, och mycket mer. Här finns 
både vardagsflätor och festligare 
flätor, flätor att göra själv och flätor 
att göra på en kompis!

113 sidor. 230x180 mm. 
Inbunden. Ålder: 9-12 år.
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06. JULPÅSE
En fullmatad julpåse med allt du behöver 
inför julen: 24 självhäftande julklappsetiketter 
och 22 glada julstickers, samtliga med 
roliga figurer från Pettson & Findus! Du får 
dessutom 15 stämningsfulla julkort med 
juliga motiv från Pettson & Findus, Mamma 
Mu, Emil i Lönneberga och Elsa Beskow!

07. TOMTEN 
DEN LÅNGA, 3 st
En charmfull tomtetrio, med långa 
skägg och härliga luvor! Tomtarna 
är designade av Ruth Vetter, en av 
Nääsgränsgårdens mest populära 
formgivare!  Den längre är 95 mm, 
de båda andra 70 mm.

KLASSIKER!

39:-

129:-

Bra pris!
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09. SENAP HELGROVA 
10. SENAP SÖTSTARKA
Traditionell kvalitetssenap från Svenskt Mathantverk. 
Passar till det mesta – allt från ärtsoppa till julskinka! 
Finns i två olika varianter, Helgrova och Sötstarka.
250 g.

08. VÄLKOMMEN JUL
Efter succéserien Jills verandra och flera 
minnesvärda tolkningar i Så mycket bättre har 
Jill Johnson befäst sin position som en av våra 
mest folkkära artister. På denna stämningsfulla 
julskiva bjuder hon på en svårslagen mix av 
svenska och amerikanska julklassiker: Stilla 
natt, Det är en ros utsprungen, Amazing Grace, 
I’ll Be Home for Christmas och många fler! 
Tommy Körberg och Stefan Sundström gästar 
på några av sångerna.

CD. Speltid: 46:17 min.

79:-

109:-

Stämningsfull 

julmusik!

09. 10. 
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11. FIBERPENNOR
Härliga fiberpennor i fina färger, med 
blockerad spets som inte kan tryckas 
in och som klarar sig även om den 
lämnas utan kork en tid!  
24 olika färger.

12. FROST – ANNAS  
PRINSESSIGA PYSSELBOK

Vackert halsband 

på köpet!

79:-

79:-

Anna är den yngre av Arendals två prinsessor. Hon tror 
på sann kärlek – och på att ha roligt! Följ Anna genom 
boken, hjälp henne göra sig i ordning för bal, gör din 
egen isglass och lös massor av kul utmaningar! 

48 sidor. 270x250 mm. Häftad. Ålder: 3-6 år.
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14. KRÅKAN SÄGER INTE
Varför får en ko inte gunga, hoppa kråka eller plaska i vattenpölar  
med sina stövlar? Kråkan får vingslag av Mamma Mus alla påhitt  
och skriker: INTE! Ända tills Kråkan själv får en jättebra idé… 

20 sidor. Färg. Kartongbok. Ålder: 0-3 år.

13. RIMMEMO
Ett enkelt och roligt spel där det gäller att para 
ihop ord som rimmar – t.ex. ål och tvål, paj och 
haj, rumpa och strumpa. Spelet innehåller 40 
memobrickor och för de fina illustrationerna står 
Pernilla Stalfelt! För 2-4 spelare.

Ord. pris 149:-

99:-

119:-

Perfekt att spela 

med hela familjen!
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Ord. pris 199:-

15. ÄKTA JULKOLA
Presentask med svensk kvalitetskola från det 
anrika polkagriskokeriet i Gränna. Inget går upp 
mot originalet! En oemotståndlig julblandning  
med gräddkola, pepparkakskola och hallon/
lakritskola – alla har sin favorit. Perfekt att ta  
fram efter julklappsutdelningen!

Vikt: 600 g.

17. BIRGITTAS BÄSTA JULKAKOR
Kakor och bakverk har sin givna plats i julfirandet, från lussekatter 
och pepparkakor till korintkakor, rullrån och struvor! Här har 
bakdrottningen Birgitta Rasmusson, känd från TV-programmet 
Hela Sverige bakar, samlat sina bästa julrecept. Delikata sötebröd 
för julhelgens alla höjdpunkter – adventskaffet, uppesittarkvällen, 
julafton, nyårskalaset mm!

104 sidor.

16. MJÖLKKANNA
Stilfull dryckeskanna i böljande design, med en klotformad ekkork och ett 
ekfat att stå på. Kannan ingår i Sagaforms populära Oval Oak-serie och 
passar till både vardag och fest!

Rymmer 30 cl. Höjd: 200 mm. 

KLASSIKER!

  Fri från palmolja

99:-

169:-

Ord. pris 199:-
159:-
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18. PIXI 
ADVENTSKALENDER
En originell och spännande adventskalender, laddad med 
24 härliga Pixiböcker. Bakom luckorna hittar du berättelser 
om julen, klassiska sagor, vardagsberättelser och mycket 
mer. Med en Pixikalender får barnen läsupplevelser som 
varar hela december. Omslaget bjuder på en mängd 
detaljer att upptäcka!

55x380 mm. Ålder: 3-6 år.

Framsida

Baksida

Spännande lucköppning  

och julstämning med Pixi!

Ord. pris 217:-

179:-
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19. STYRKA FÖR KVINNOR –  
TRÄNINGEN, MATEN, MOTIVATIONEN
I Olga Rönnbergs nya bok är träningsprogrammen uppdelade i en trestegsmodell:  
Du börjar med att träna basstyrka, fortsätter med finslipning av mindre muskelgrupper 
och avslutar med effektiv fettförbränning – en trestegsraket som kommer att stärka din 
kropp inifrån och ut, samt ge dig grymt snygga muskler! Boken innehåller också ett 
särskilt kostavsnitt med tips om vad du bör äta för att få ut maximalt av din träning!

143 sidor. 265x200 mm. Häftad.

FLASKA MED FRUKTBEHÅLLARE 
20. ROSA 
21. BLÅ

99:-Boosta ditt vatten med 
vitaminer! Med den här härliga 
vattenflaskan kan du lägga din 
favoritfrukt i behållaren och 
smaksätta din dryck efter eget 
tycke och smak. Perfekt till 
gymmet eller utflykten.

Volym: 800 ml.  
Material: BPA-fri titanplast.

149:-

BARA HOS OSS!
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23. HÄLSOSMOOTHIES
Trött och stressad – pigga upp dig med en 
snabblagad energibomb! 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. Unna dig själv ett rikare 
och hälsosammare liv!

157 sidor. 250x180 mm. Inbunden.

22. LED-ARMBAND
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 litiumbatteri CR2032 3V. 
Batterier ingår.

Ord. pris 239:-
149:-

99:-
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25. BUFFA SOM VALP
Mulle Meck och Buffa har varit med om 
mycket roligt tillsammans och byggt många 
maffiga mojänger ihop, men hur gick det 
egentligen till när de träffades första gången? 
I denna bok får vi äntligen svaret! En perfekt 
högläsningsbok där George Johanssons  
roliga text varvas med fantasieggande 
illustrationer av Jens Ahlbom.

32 sidor. 260x215 mm. Färg. Inbunden.  
Ålder 3-6 år.

24. SMYCKESET
Gör dina egna halsband och armband! 
Detta kit innehåller allt du behöver: 
snören, pärlor i fina färger och bokstäver 
– perfekt när man vill göra ett riktigt fint 
kompisarmband, eller kanske en Mors 
dag-present till mamma!

Ord. pris 149:-

Ord. pris 139:-
119:-

129:-
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26. NICKES GODNATTBOK
Bebisar föds nyfikna! Redan från första stund upptäcker 
de världen omkring sig och lär sig hela tiden nya saker. 
Så vem kan vara bättre att ha med på upptäcktsfärden 
än Nicke Nyfiken? En stadig pekbok som  
stimulerar barnen med färg, form och innehåll!  
Och ger dem en mysig godnattstund!

12 sidor. 150x160 mm.  
Färg. Kartongbok.  
Ålder: 0-3 år.

27. PUSSEL 3-i-1 CARS 3
Tre pussel i olika storlekar med roliga och färgglada 
motiv från Disney Pixars succéfilm Cars 3. Många 
lekfulla bilder träder fram när du lägger bitarna på 
plats. Pusslen innehåller 20, 36 respektive 50 bitar

Mått: 200x195 mm. Material: kartong.  
Ålder: från 3 år.

Nicke Nyfiken är 

barnens favorit!

79:-

Ord. pris 149:-
129:-
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SPORTIG ANKELSTRUMPA 8-PACK 
28. STORLEK 31-35 
29. STORLEK 36-40 
30. STORLEK 41-45
Superskön ankelstrumpa. Strumporna håller utmärkt kvalitet 
och komfort och kan användas till träningspasset såväl 
som till vardags. Strumporna är vit 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.

31. VARDAGSVEGO  
FÖR ALLA

Kokboken för dig som vill äta lättlagad, hälsosam och 
galet god vegomat! Här hittar du över 80 goda recept, 

allt från snabba middagar och prisvänliga rätter till recept 
som kan lagas på tre sätt och allt-i-ett-rätter. Boken innehåller 

också recept på sötsaker och efterrätter, för den som vill sätta 
guldkant på vardagen! Boken vänder sig till vegetarianer men 

också till alla som vill testa att äta grönt några dagar i veckan!

159 sidor. 260x205 mm. Inbunden.

x2 x2x2x2

179:-
Ord. pris 209:-

149:-
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32. SUPERSNACKS
När man behöver snabb energi blir 
det lätt att man kastar i sig några 
snabba mackor, en tallrik yoghurt eller 
kanske en näve chips. Det är snabbt 
och enkelt, men samtidigt väldigt 
näringsfattigt. I denna bok hittar du 
cirka 70 recept på nyttigare och mer 
mättande alternativ – supersnacks 
fullmatade med proteiner, nyttiga 
fibrer och vitaminer! Banan- och 
chokladgranola, müslibars, peanuts 
treats och mycket mer!

88 sidor. 196x170 mm. Inbunden.

Näringsrika alternativ 

när blodsockret är nere 

vid fotknölarna!

149:-
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 Kreta!

 Hem igen...

 7 år! Agnes kalas

 Simning 17.oo

 Sent möte

 Gubbträff

 Pilates 19.oo

 Pilates 19.oo

 Simning 17.oo

 Simning 17.oo

 Fotboll 16.30

 Fotboll 16.30

 Bilar 3

Familjen Agnes Hjalmar

 Fotboll 16.30

 Fotboll 16.30

33. FAMILJEKALENDER  
MED STICKERS 2018
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 
samt praktiska årsöversikter för 2018 och 2019.

295x420 mm. Spiralbunden.

Kalendern som gör 

vardagsplaneringen 

roligare!

159:-
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34. LIVSVIKTIGT!
Den senaste årens forskning har visat att vår livsstil har en 
enorm betydelse för hur vi mår och för hur gamla vi blir. Kost, 
träning, intressen, stressnivå, sovtider – allt spelar in. Här 
har livsstilsprofessorn och överläkaren Mai-Lis Hellénius 
samlat sina bästa råd för ett långt och friskt liv. Även en liten 
förändring kan ge stor effekt på välmående och hälsa!

Inbunden. 191 sidor. 250x200 mm.

35. LAKRITSFABRIKEN 
RAMLÖSA
Svensk premiumlakrits, glutenfri och framställd 
av enbart naturliga ingredienser – allt för 
att renodla smaken av det svarta guldet! 
Kartongen innehåller en påse sötlakrits och 
en påse saltlakrits. En riktigt fin present till alla 
lakritsälskare!

219:-
Ord. pris 239:-

FAVORIT!

129:-

Vikt: 250 g, varav 125 g sötlakrits och 125 g saltlakrits.
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36. SING
Ett äventyr i en värld som är som vår egen, men där alla invånare 
är djur! Här möter vi den stilige men otursdrabbade koalan Buster 
Moon, som för att rädda sin älskade teater bestämmer sig för att 
dra igång en sångtävling. Några av de tävlande är en blues-mus, 
en tonårig elefant med scenskräck, en utarbetad grismor och ett 
punkrockande piggsvin! En varm familjefilm som sprudlar av härlig 
musik och tecknarglädje!

DVD. Speltid: 1 tim 48 min.

37. MALACO VINNARMIX
En godismix med vinst varje gång. En härlig blandning av 
Malacos älskade favoriter; Zoo, Colaflaskor, Vattenmeloner, 
Lakrifun, Salt & Gott, Mallorcablandning och Fruktnappar. 
En riktigt vinnande mix med något för alla!

900 g.

99:-

129:-
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40. HARRY POTTER  
POSTER-MÅLARBOK
Inred hemma med Harry Potter-posters som du målat själv! 
Den här fina, stora målarboken innehåller 20 detaljerade 
helsidesbilder i affischformat. Att måla alla fantasifulla motiv och 
spännande mönster blir en kul och stimulerande sysselsättning. 
När du är klar – riv ut och sätt upp på väggen!

20 sidor. 355x280 mm. Häftad. Ålder: 6-9 år.

KUDDE 
38. LIPAR 
39. HJÄRTAN
Emojisar har blivit bland de populäraste sätten 
att kommunicera! En mjuk och gullig emojikudde 
förmedlar en känsla på ett roligt, starkt och enkelt 
sätt – en emoij säger mer än tusen ord. Kuddarna 
är mysigt mjuka och finns i två populära motiv!

Material: Plysch. Diameter: 350 mm.

Behöver  
du pennor? 

 Se sid 2!

99:-

149:-

38.

39.
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41. TA TILLVARA – 53 VEGETARISKA  
RESTRÄTTER SOM GÖR MILJÖ  
OCH PLÅNBOK GLADA
I Sverige slänger vi 28 kilo ätbar mat per person och år. Dåligt för miljön, 
och dåligt för plånboken. Det är dags att göra något åt saken, att sluta se 
rester som något tråkigt utan i stället som råvaror och möjligheter! I den här 
boken hittar du recept på maträtter som med fördel kan lagas på rester. Här 
finns också recept på skåprensarmat och många smarta tips på hur du får 
ut mesta möjliga av den mat du betalat för!

128 sidor. 170x210 mm. Häftad. 

42. BATTERIBURK
Med denna smarta batteriburk kan du förvara dina 
förbrukade batterier på ett snyggt och roligt sätt innan du 
lämnar in dem på återvinningsstationen. När burken är full 
och batterierna har källsorterats är det bara att använda 
burken på nytt!

Höjd: 140 mm.

43. ÅTERVINNINGS- 
KASSAR
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: 416x290x292 mm.  
Material: PVC-fri plast. 3-pack.

Den smarta 

batterisamlaren!

129:-

99:-

99:-
Ord. pris 119:-
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44. BAKOM  
DIN RYGG
Bakom din rygg är ett kittlande 
triangeldrama där handlingens 
epicentrum är en frisersalong – en 
miljö där människor aningslöst avslöjar 
sina hemligheter för en person som 
står alldeles bakom dem, med en vass 
sax i handen. Det gäller att inte välja 
fel frisör... Med sin nya thriller befäster 
Sofie Sarenbrant sin position som den 
svenska spänningsromanens klarast 
lysande stjärna!

395 sidor. Inbunden.

“

Hej! Efter ‘Tiggaren’ har jag låtit serien med 
Emma Sköld vila. I stället har jag skrivit ‘Bakom 
din rygg’, en helt ny psykologisk thriller om tre 
frisörer på Östermalm. Vad är du beredd att göra 
om du riskerar att förlora allt? Jag är glad att få 
vara med i Svenska Julförlagets Stora Julkatalog 
och hoppas att du kommer att gilla min nya bok.

Sofie Sarenbrant

199:-
Ord. pris 249:-
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FROZZYPACK MED INSIDEPACK 
45 ROSA 
46 BLÅ
Smart matlåda med inbyggd kylklamp i locket som håller 
maten kyld i minst 7 timmar i rumstemperatur. Locket 
förvarar du i frysen när det inte används. Perfekt till 
skolutflykten, jobbet, picknicken eller stranden! Du får 
också med två insidepack, som kommer väl till pass  
när du inte vill blanda allt i lådan. 

Mått: 190x140x180 mm. Vikt: 425 g.  
Volym: 0,9 l.

47. MER LUGN MAGE MED GOD MAT 
– KOKBOKEN FÖR DIG MED IBS
IBS eller ballongmage drabbar 15-20% av befolkningen. Kosten har stor 
inverkan och det är inte alltid så lätt att hitta rätter som passar både magen 
och smaklökarna. Dietisten och IBS-experten Sofia Antonsson har antagit 
utmaningen och presenterar här 62 enkla och välsmakande vardagsrecept 
utan gluten, laktos, lök och vitlök. En efterlängtad nyhet för alla som vill ha 
en lugnare och gladare mage!

129 sidor. 235x205 mm. Inbunden.
Ta hand om 

din mage!

Ord. pris 269:-
229:-

199:-
Ord. pris 239:-
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48. RAMEN – JAPANSKA  
NUDLAR OCH SMÅRÄTTER
Få rätter som är så beroendeframkallande som ramen!  
Tänk dig tunna spänstiga nudlar, shashumarinerad grissida 
eller kyckling, ett sojamarinerat ägg, allt omslutet av en 
finkalibrerad buljong där de olika smakerna trängs men 
håller sams... Tove Nilsson presenterar här ett 50-tal väl 
avvägda recept; tonvikten ligger på hemgjorda buljonger  
och ramennudlar, men du hittar även rätter som soba,  
udon, okonomiyaki och tempura!

152 sidor. 245x200 mm. Inbunden.

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

Höjd: 190 mm. Volym: 800 ml.

Ord. pris 249:-
199:-

99:-

BARA HOS OSS!
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51. ÄGGTIMER
Med denna supersmarta äggtimer får du 
alltid perfekt kokta ägg! Timern läggs i vattnet 
tillsammans med äggen i kastrullen och ändrar 
färg vartefter äggen kokar och blir klara. Hårdkokt, 
löskokt eller mittemellan i en och samma kastrull!

Mått: 48 mm i diameter.

52. OSTKNIVAR 4-PACK
Ett härligt set till ostbrickan i fyra delar. Innehåller 4 olika ostknivar: 
en parmesankniv, en kniv med plockmöjlighet, en kniv för hårdostar 
och kittost, samt en kniv för mjuka och klibbiga ostar. 

Material: Rostfritt stål. Handtag: Trä.

49:-

149:-

FAVORIT!
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53. GRYTOR MED TILLBEHÖR
Att tillaga maten i gryta är det bästa och enklaste sättet att locka 
fram smaken ur dina råvaror! Det är samtidigt ett väldigt prisvärt 
alternativ, som dessutom har den fördelen att maten smakar minst 
lika gott dagen efter! I den här boken finns såväl vegetariska 
grytor som grytor med fisk och skaldjur samt med fågel och kött. 
Du får också massor av tips om goda tillbehör som gremolata, 
aioli med chili och olika slags ättiksinlagda grönsaker!

100 sidor. 240x195 mm. Inbunden.

159:-
Ord. pris 209:-

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

Längd: 260 mm. Material: Rostfritt stål.

139:-
FAVORIT!
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56. 
BRÖD  
– ENKLARE,  
GODARE & SMARTARE
Att baka är enkelt, roligt och för alla! Glöm långknådning och 
hushållsassistenter – i den här bakboken ska de flesta degarna bara 
precis blandas eller fösas ihop. Det i kombination med lite jäst och 
lång jäsningstid ger smakrika bröd med fin struktur och dessutom en 
utmärkt möjlighet att till exempel få nybakt bröd till frukost! Här delar 
Mette med sig av smarta tips, enkla knep och tydliga recept som 
hjälper dig att lyckas! 

120 sidor. 255x200 mm. Inbunden.

55. SERVERINGSSKÅL 2-PACK
Nätt serveringsskål som passar perfekt för glass och andra 
smarriga desserter. Den är tillverkad i glas och har en smart,  
lätt lutande design, för att man ska få i sig allt av det goda!  
Tål maskindisk.

      Höjd: 95 mm. Volym: 20 cl 
       Material: Glas. 109:-

189:-
Ord. pris 219:-
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57. POCKETPAKET  
– SANNA BERÄTTELSER
Kärleken till livet av Marie Fredriksson 
Jakten på Kapten Klänning av Jonas Trolle 
För mycket av allt av Sanna Bråding 
 

STARS AND STRIPES-
STRUMPOR 8-PACK 
58. STORLEK 36-40 
59. STORLEK 41-45
Sköna, trendiga och slitstarka strumpor i olika 
färger och mönster. Passar alla: ung som 
gammal, kille som tjej. Varje paket innehåller 
2 par av varje sort. 

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

Berättelser  som berör!

x2

x2

x2

x2

149:-

179:-
3 för

Ord. pris 237:-

Ett känsloladdat pocketpacket med tre fascinerande 
och ibland hjärtskärande historier direkt ur 
verkligheten. I Kärleken till livet berättar Marie 
Fredriksson om sitt dramatiska livs toppar och dalar, 
från de mondiala framgångarna med Roxette till 
kampen mot cancern.  
Jakten på Kapten Klänning är en skakande skildring 
inifrån det spektakulära rättsfall där den högt 
respekterade polisen Göran Lindberg avslöjades som 
brutal sexförbrytare.  
Sanna Brådings För mycket av allt är en gripande 
berättelse om hur hon nådde botten men reste sig på 
nio, med nya insikter och redo att möta sig själv.

3 x pocket.
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60. BAJSKORV
På morgonen när mamma väcker honom, säger den lille kaninen 
bara en sak: Bajskorv! När pappa ber honom äta upp sin spenat, 
säger kaninen bara en sak: Bajskorv! Och på kvällen när storasyster 
ska bada honom, säger kaninen bara en sak: Bajskorv! Men vad 
händer när han plötsligt stöter på en hungrig varg? En skruvad 
bilderbok som barnen aldrig tröttnar på. Vissa ord måste bara sägas 
om och om igen…

32 sidor. Inbunden. Ålder: 3-6 år.

62. THE LEGO BATMAN MOVIE
Det är stora förändringar på gång i Gotham och om Batman vill rädda staden 
ur Jokerns klor måste han nog sluta med den ensamma hjälten-grejen och 
skaffa sig en ”sidekick” och kanske, men bara kanske, kan han lära sig att 
slappna av lite ibland också!

DVD: Speltid: 1 tim 44 min.

61. BARNSTRUMPOR 
SMALRANDIGA, 7-PACK 
STORLEK 31-35
Slitstarka strumpor för lekfulla barn, med härliga färger  
i fint smalrandigt mönster. Den goda passformen gör att 
de sitter perfekt på foten.

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

En given favorit 

i barnkammaren!

119:-

149:-

119:-
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63. BARNSTRUMPOR BREDRANDIGA, 7-PACK  
STORLEK 31-35
Slitstarka strumpor för barn, med bredrandigt mönster i glada färger. Lätta att dra  
av och på, tack vara den elastiska stickningen och den utmärkta passformen.

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

64. PEST OCH KOLERA 
– HISTORIENS VÄRSTA  
FARSOTER
Tack vare vaccin och andra medicinska framsteg har man 
kunnat kontrollera spridningen av farsoter som pest, spetälska, 
kolera och smittkoppor! Men hur såg det ut innan dess? I 
denna faktaspäckade och ibland humoristiska historiebok 
får du följa med till en tid då de moderna läkemedlen inte 
existerade, då allt man hade att ta till mot de fruktade 
sjukdomarna var örter, religiösa riter och ren vidskepelse!

95 sidor. 215x175 mm. Inbunden. Ålder: 9-12 år. 
 
Illustration av Johan Egerkrans

149:-
Ord. pris 179:-

119:-
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65. PETTSON & FINDUS  
4 X TRÄPUSSEL
Pussla loss med gubben Pettson och hans helgalna katt 
Findus! Lådan innehåller 4 träpussel med 12 bitar vardera. 
Varje pussel mäter 120x170 mm.

66. LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ  
– TIDNINGSMYSTERIET
På senaste tiden har det förekommit en hel del skandalskriverier i 
Valleby-bladet, falska artiklar där en okänd skribent baktalar kända 
stadsbor – däribland polismästaren! För att lösa fallet tvingas Lasse och 
Maja till nattlig spaning i tidningshuset och det krävs en rejäl dos list för 
att locka fram den ”falske reportern”...

89 sidor. 215x150 mm. Inbunden. Ålder: 6-9 år.

Ett fall för Martin Widmarks 
deckarduo. 
Nu i färg!

139:-

119:-
Ord. pris 149:-
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67. VÄGGFICKA 2018
Praktisk väggficka med kalender, så att du 
enkelt kan samla dina räkningar och andra 
viktiga papper, samtidigt som du njuter av  
en underskön naturbild – en för varje månad. 
I kalendern finns ett namnsdagsregister och 
plats för noteringar i varje datumruta.

250x360 mm (uppslagen). Spiralbunden.

GALLTVÅL 
68. FAST TVÅL 
69. FLYTANDE TVÅL
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. Galltvål: 100 g.

Trött på att tappa 

bort viktiga papper?

109:-

69:-
FAVORIT!

129:-
FAVORIT!

68.

69.
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70. 101 SVENSKA ÖAR DU 
MÅSTE SE INNAN DU DÖR
Sverige är ett land fullt av öar, och i denna rikt 
illustrerade bok får du stifta bekantskap med några 
av de allra mest speciella! Här finns karga små 
skärgårdsöar långt ut i havsbandet, lummiga öar i 
våra stora sjöar och floder, men självklart också våra 
största, mest välkända och bebodda öar. Varje ö har 
fått sin egen berättelse och boken är fylld av praktiska 
råd för den som själv vill besöka någon av dessa 
fantastiska platser!

209 sidor. Inbunden.

71. ÄVENTYR MED BILEN
En personligt skriven inspirations- och fotobok av journalisten 
och fotografen Mats Drougge. Sedan mitten av 1990-talet 
har han korsat Europa på jakt efter de bästa och vackraste 
bilvägarna. Nu avslöjar han äntligen sina smultronställen. Med 
sina vackra bilder dokumenterar han slingrande vägar med 
dramatiska omgivningar. Äventyr med bilen är en personlig bok 
för dig som älskar att resa med bil. Med den här i bagaget kan 
du inte köra fel!

177 sidor. Inbunden.

179:-
Ord. pris 239:-

179:-
Ord. pris 219:-
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72. TRÄDGÅRDSKALENDER 
FÖR FLERA ÅR
Trädgårdskalender för flera år är en praktisk hjälpreda där du 
kan skriva ner vad du gör i din trädgård och sedan dra nytta av 
dina erfarenheter. Varje månad får du tips på vad du kan göra 
i trädgården, växthuset eller i krukorna inomhus, samt läckra 
recept som tar tillvara det som just då finns i trädgården eller 
naturen. En inspirerande bok för alla trädgårdsentusiaster  
– både för nybörjaren och den mer erfarne!

166 sidor. 175x215 mm. Mjukband.

73. BESKÄRA  
TRÄD OCH BUSKAR
I denna bok får du på ett lättillgängligt sätt veta precis 
hur du ska gå tillväga för att med lyckat resultat beskära 
allt från fruktträd och bärbuskar till häckar och rosor. 
När du väl har lärt dig grunderna känns det enbart 
spännande och roligt att försöka själv. Så greppa såg 
och sekatör, och visa vem som bestämmer i trädgården!

95 sidor. 205x205 mm. Inbunden.

Tips, recept och 

inspiration!

159:-

Ord. pris 199:-
179:-

33



74. 100 MYSTERIER DU  
ALDRIG KOMMER ATT LÖSA
Vad hände egentligen med Raoul Wallenberg? Var låg Atlantis? 
Var är Montezumas skatt? Och hur kommer man åt algoritmerna 
till Googles sökmotor? 100 mysterier du aldrig kommer att lösa 
går igenom världens mest legendariska borttappade föremål, 
mystiska försvinnanden och oupptäckta nedgrävda skatter – en 
fascinerande samling gåtor som gäckat oss under århundraden 
och fött tusentals konspirationsteorier!

256 sidor. 190x250 mm.

75. TROGEN INTILL DÖDEN
En augustimorgon hittas den kände fotbollsspelaren Henrik Borg 
död i sin sommarstuga utanför Ystad. Det mesta tyder på att det 
är ett naturligt dödsfall, men en detalj förbryllar: på Henrik Borgs 
bröst, under hans knäppta händer, ligger en blå ros... Detta är 
upptakten till Jonas Moströms nya deckare, den fjärde boken i 
den hyllade serien om psykologen Nathalie Svensson.

350 sidor. Inbunden.

Moströms nya 

nagelbitare!

169:-
Ord. pris 209:-

179:-
Ord. pris 239:-
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79. 101 WHISKY DU MÅSTE DRICKA 
INNAN DU DÖR
Med sitt lättillgängliga koncept har Örjan Westerlunds bok om whisky blivit 
en formidabel succé! Denna åttonde upplaga bjuder på ett trettiotal nya 
tappningar, varsamt varvade med tidlösa klassiker och personliga favoriter. 
Du hittar kraftiga, torvrökta skottar för höstmörkret, arraksfruktiga japaner 
för söndag eftermiddag och smörkolasöta amerikaner för sommarkvällens 
desserter. En whiskybibel för både konässörer och nybörjare!

221 sidor. 225x150 mm. Inbunden.

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

Längd: 165 mm. 

ANKELSTRUMPOR 10-PACK 
77. STORLEK 36-40 
78. STORLEK 41-45
Superskön ankelstrumpa. Strumporna håller utmärkt kvalitet och 
komfort och kan användas till träningspasset såväl som till vardags. 
Varje paket innehåller 5 par vita strumpor och 5 par svarta.

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

x5 x5

Ord. pris 249:-

Ord. pris 199:-

109:-

149:-

149:-

FAVORIT!
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80. ANDRA VÄRLDSKRIGETS 
SLUTSTRIDER – TYSKA  
ÖGONVITTNEN BERÄTTAR 
Miljontals tyska soldater förlorade livet under andra världskriget, 
och de som överlevde var märkta för livet, både fysiskt och 
psykiskt. I denna bok berättar några av veteranerna själva 
om sina skakande erfarenheter från krigets slutskede. Genom 
dessa unika vittnesmål får vi följa Tredje rikets fall från insidan, 
samtidigt som vi får uppleva hur de svartvita filmernas nästan 
ansiktslösa soldater framträder i full relief, som verkliga 
människor av kött och blod.

250 sidor. Inbunden. 

81. POCKETPAKET – DECKARE
Washingtondekretet av Jussi Adler-Olsen 
Prio ett av Emelie Schepp 
Det andra ansiktet av Mari Jungstedt 
 
Ett fullmatat sidvändarpaket med tre gastkramande deckare: 
Washingtondekretet, en tankeväckande politisk thriller av den 
danske deckarkungen Jussi Adler-Olsen. Prio ett, den tredje 
delen i Emelie Schepps populära serie om åklagaren Jana 
Berzelius, samt Mari Jungstedts Det andra ansiktet, där 
kriminalkommissarie Anders Knutas jagar en 
gärningsman som hela tiden byter skepnad. 
Detta är tveklöst julens mest nervkittlande 
paket, bräddfyllt med mord, mysterier och 
rafflande förvecklingar i pocket-format!

3 x pocket.

Ord. pris 229:-

139:-

179:-
3 för

Ord. pris 237:-

Andlöst spännande 

julläsning!
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82. COCKTAILS
Intresset för nyskapande och mer 
avancerade drinkar har exploderat de 
senaste åren. På barer över hela världen 
serveras cocktails smaksatta med 
infusioner baserade på örter, frukter och 
bär. I denna bok får du lära dig att göra 
egna smaksättare, som ger drinkarna en 
uppfriskande twist. Bland recepten hittar 
du en rad verkligt innovativa drinkar, men 
också odödliga cocktailklassiker som 
Manhattan, Tom Collins och Mojito! 

177 sidor. Inbunden.

83. KARAFF ENJOY
En sobert elegant karaff som fulländar din 
dukning! Karaffen är formgiven av Orrefors 
servisglasdrottning Erika Lagerbielke, och kan 
även fungera som vas! Tål maskindisk.

Höjd: 265 mm. 84. TUMBLERGLAS 
MORE 2-PACK
Vackra tumblerglas från Orrefors More-
serie, i tidlös, stilren design av Erika 
Lagerbielke. Lämpar sig utmärkt för 
vatten och annan måltidsdryck. Tål 
maskindisk. Rymmer 44 cl.

Höjd: 117 mm.

Ord. pris 449:-

Ord. pris 249:-
199:-

399:-

129:-
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86. 101 ÖL DU MÅSTE DRICKA  
INNAN DU DÖR
Intresset för öl bara växer och växer! Dryckesexperten Örjan Westerlund 
presenterar här sina favoriter ur det rika utbudet och hjälper dig att hitta 
just din favorit. I det breda urvalet ryms såväl etablerade klassiker som 
nya bekantskaper, inte minst från de svenska småbryggerierna. Ett måste 
för alla ölentusiaster, både för den redan invigde och för nybörjaren som 
söker variation och inspiration! Skål och god läsning!

221 sidor. Inbunden.

85. BBQ MAJSHÅLLARE 16-PACK

BBQ KORVGAFFEL MED TELESKOP 
87. SVART 
88. RÖD
Smart utdragbar korvgaffel i rostfritt stål och med greppvänliga  
handtag av silikon. Perfekt att ha när du grillar korv,  
marshmallows eller något annat över öppen eld!

Mått: 250 mm och utdragen 580 mm. BARA HOS OSS!

99:-

149:-

149:-
Ord. pris199:-

Grillad majskolv är en riktig klassiker vid grillmåltiden, 
men är inte den lättaste rätten att förtära med finess. 
Med hjälp av dessa stadiga majshållare blir det enkelt 
– du stoppar bara in piggarna i sidorna av kolven och 
slipper kladda med fingrar eller bestick! Majshållarna 
levereras i en praktisk förvaringsburk.

38



89. SKÄRBRÄDOR
Fyra skärbrädor i glada färger, en för varje typ 
av livsmedel: Kött, fisk, kycklig och grönsaker. 
Slitstarka men samtidigt böjliga, så att man 
enkelt och utan spill kan föra över maten från 
skärbrädan till kastruller och skålar. 

Mått: 350x252 mm.

90. KÖTT, VILT, FÅGEL
Tommy Myllymäki har många tunga utmärkelser på sin meritlista, mycket tack vare sitt 
unika sätt att förena traditionell kokkonst med nyskapande idéer – hela tiden med råvaran 
i fokus. Kött, vilt, fågel innehåller ca 100 recept, såväl vardagsrätter som festrätter, allt från 
fläskkotlett med plommon och radicchio och biff Lindström till olika varianter på råbiff och 
helstekt fågel. Dessutom ägnar Tommy ett specialkapitel åt grillning!

218 sidor. 245x195 mm. Inbunden.

Ord. pris 269:-
219:-

99:-
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92. STORA  
SVAMPGUIDEN
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 storlek, 
växtmiljö, alternativa benämningar etc. Du får 
naturligtvis också veta om svampen är ätlig, 
oätlig eller giftig och om den kan förväxlas  
med andra liknande svampar!

160 sidor. 215x 150 mm. Häftad.

91. SVAMPKNIV MED PENSEL
Smidig att ha med sig i skogen och ett  
måste för alla svampplockare! Rensa och  
skär svampen direkt i skogen.

Längd: 140 mm.

139:-

99:-
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93. JAKTKALENDER 2018
En praktisk kalender för den jaktintresserade. Varje månad 
presenteras med en vacker naturbild och i datumrutorna hittar du 
information om när och var de olika jaktsäsongerna drar igång!

Spiralbunden. Format (uppslagen): 300x480 mm.

94. NÖDHAMMARE
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: 195x40 mm. Batteri ingår.

Ett måste för 

alla bilar!

149:-

159:-
FAVORIT!
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95. VÅRA FÅGLAR & DERAS LÄTEN
Ystert kvitter i sommarmorgonens klara luft, enträgna lockrop ur skogens 
djup, melodiska drillar i dungens hägn… Men vem är egentligen vem i 
fåglarnas mångstämmiga kör? Med den här boken och den medföljande 
CD-skivan kan du enkelt lära dig att känna igen våra vanligaste fåglar och 
deras spännande läten. CD-skivans spår motsvarar  
fåglarnas numrering i boken, vilket gör det lätt att jämföra  
bokens beskrivning med hur det verkligen låter!

64 sidor. 215x155 mm. Inbunden.

96. PLÄD SHERPA
Mjuk och härlig pläd av hög kvalitet med vattenavvisande 
undersida. Håller dig varm och torr när du sitter på våta och kalla 
underlag. Perfekt att ta med när du ger dig ut på picnic i skog och 
mark. Lika lätt som ett sittunderlag men med plats för fler än en.

Mått: 50x150 mm. Material: polyester.

129:-

149:-
FAVORIT!
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97. SÅ SMART ÄR DIN KATT 
98. SÅ SMART ÄR DIN HUND
Dessa roliga aktivitetsböcker bjuder på en rad roliga övningar där hunden 
eller katten får tillfälle att visa vad som ryms (eller inte ryms) mellan 
öronen. Varje övning ger ett visst antal poäng som sedan ligger till grund 
för det samlade resultatet. Samtidigt ger övningarna dig och ditt djur en 
chans att förstå varandra bättre och ha roligt tillsammans på ett nytt sätt!

175 sidor. 230x175 mm. Inbunden.

99. KATTKALENDERN 2018
Kattälskarnas favorit – en helt oemotståndlig väggalmanacka med 
fantastiska färgbilder på underbart mysiga katter som leker och 
lurar, sover och busar! Månadskalendarium med veckonummer 
och namnsdagsregister samt plats för noteringar i varje datumruta.   

12 uppslag. 295x390 mm. Spiralbunden.

129:-

109:-

97.

98.
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101. KOSTA LINNEWÄFVERI 
BRANDFILT
Den här snygga brandfilten borde finnas i varje hem och är 
även perfekt som present! Brandfilten är godkänd enligt EN 
1869:1997 och pryds av Ulrica Hydman-Valliens populära 
mönster. Perfekt att ha i närheten av spisen eller vid utegrillen 
på sommaren!

Mått: 120x120 cm.

Ett bra komplement 

till brandsläckaren!

100. DOFTBLOCK I  
CEDERTRÄ 4-PACK
Doftblock i rött cederträ som kan placeras i garderoben, 
linneskåpet, förrådet eller varför inte i träningsväskan? 
Blocken sprider en frisk doft som inte bara neutraliserar 
dålig lukt utan även verkar avvisande mot skadeinsekter 
som malar, pälsänglar, silverfiskar mm, eftersom dessa  
djur undviker ställen där det doftar cederträ. 

53x95x14 mm.

99:-
Ord. pris 119:-

BARA HOS OSS!

299:-
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103. AUTOMATISK TVÅLPUMP
Låt din tvålpump sköta doseringen och slipp kladdiga flaskor 
och halkiga tvålar. Denna stilrent designade tvålautomat drivs 
av 4 små AAA-batterier och portionerar med hjälp av sensorer 
ut 2 ml tvål direkt i din hand - hygieniskt och smart samtidigt 
som det är ekonomiskt effektivt! Utmärkt även för barn, eller  
för dig med nedsatt handfunktion.

Höjd: 220 mm. Batterier ingår ej.

102. BORN TO SHOP  
– FAMILJEKALENDER 2018
Cool familjekalender, sprängfylld med humor och attityd, 
kaxighet och visdom. Med denna kalender på köksväggen blir 
det både enkelt och roligt att överblicka och planera vardagen! 
Sex kolumner med plats för namn och anteckningar.  
Block med shoppinglista ingår.  

12 uppslag. 295x390 mm. 
Spiralbunden.

149:-

229:-
Ord. pris 389:-

FAVORIT!
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104. FAMILJEKALENDER 
TRENDART 2018
Lättöverskådlig och snygg väggkalender där varje 
månad ringas in med några inspirerande ord och 
aktiviteter som hör månaden till. Orden blir en 
påminnelse om de möjligheter och glädjeämnen som 
öppnar sig i takt med att året går. Fem kolumner med 
plats för namn och anteckningar samt en plastficka 
med plats för t.ex. penna och block. Block med 
shoppinglista ingår.

220x430 mm. Spiralbunden.

105. KLASSISKT MÖNSTRADE  
HERRSTRUMPOR, 7-PACK STORLEK 41-45

x2

x2

x2

x1

139:-

149:-

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.
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106. LIKSPETT
Den svenska deckarscenens mest 
rutinerade kommissarie, Sten Wall, 
ställs inför en ny och utmanande 
mordgåta. Wall må ha en del år på 
nacken, men när han får vittring på 
en mördare är han kvickare än de 
flesta… Likspett, den tjugofjärde 
Sten Wall-deckare, är en nagelbitare 
av bästa Hellberg-snitt, spetsad 
med en stor portion av författarens 
underfundiga humor!

300 sidor. Inbunden.

107. PUSSEL 1000 BITAR  
– SUNSET OVER SANTORINI
Om livspusslet krånglar kan det vara en god idé att varva 
ner med ett riktigt pussel – få saker är lika avslappnande! 
I takt med att de 1000 bitarna faller på plats framträder ett 
vackert motiv från den grekiska ön Santorini!

Mått: 680 x 480 mm.

Den 24:e deckaren av den populära Björn Hellberg!

Ord. pris 249:-
149:-

199:-
Ord. pris 249:-
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108. DE SVENSKA ANTIKVITETERNAS HISTORIA
Äntligen en stor bok om antika ting – ett rikt illustrerat praktverk som tar oss med på en vindlande 
kunskaps- och nöjesresa genom den svenska stilhistorien, från 1500-talets vasarenässans till 1900-talets 
tjugotalsklassicism! Möbler och andra ting från historiens gömmor presenteras i lättöverskådlig kronologisk 
ordning och varje uppslag kan läsas för sig. Om du gillar Antikrundan är detta en bok för dig!

335 sidor. 280x220 mm. Inbunden.

SVARTA UNISEXSTRUMPOR 7-PACK 
109. STORLEK 36-40 
110. STORLEK 41-45
Klassisk svart kvalitetsstrumpa som 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.

x7

500 års historia om 

möbler och ting!

239:-
Ord. pris 269:-

149:-
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112. 5-ÅRSDAGBOK
En elegant, behändig och årsneutral 5-årsdagbok där varje dag presenteras 
på en helsida. Skriv ner vad som händer i ditt liv och anteckna hur vädret varit. 
För varje år som går blir det roligare och roligare att se vad du sysslat med vid 
samma datum under olika år. Notera, jämför och kartlägg ditt livs dolda mönster!

140x205 mm. Inbunden.

111. MITT 60-TAL
Denna faktaspäckade fotobok bjuder på härliga 
återblickar och skildrar det bästa och mesta av 
60-talet – årtiondet då västernserien Bröderna 
Cartwright gör succé i tv-rutan, då det första IKEA-
varuhuset slog upp portarna och då ungdomar 
reste sig i revolt. Bland mycket, mycket annat! Varje 
kapitel bjuder på intressant läsning om det aktuella 
årets viktigaste händelser!

160 sidor. Inbunden.

199:-
Ord. pris 239:-

169:-
Ord. pris 199:-

FAVORIT!
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113. SPIRALIZE IT! – LÄCKRA 
RÄTTER MED SVARVADE  
GRÖNSAKER OCH FRUKTER
Sätt snurr på matlagningen! Med en grönsakssvarv kan du 
enkelt och snabbt förnya och utöka din vegetariska repertoar. 
Grönsaksspagetti blir en given favorit – inte minst hos barnen 
– men svarven kan även användas på många andra sätt! I 
den här boken får du en mängd recept på varma och kalla 
rätter – soppor, tillbehör, sallader, grytor och mycket mer!

112 sidor. Inbunden.

114. GRÖNSAKSSTRIMLARE
Gör spagetti av grönsaker. En supersmart slicer med ett 
enda mål: att få morötter, gurka och andra grönsaker att se 
lite roligare ut! Det ideala köksredskapet för alla föräldrar 
som vill få sina barn att äta grönsaker! Enkel  
att rengöra och superlätt att använda.

Längd: 145 mm. Diameter: 65 mm.

Sätt snurr på 

matlagningen!129:-

129:-
Ord. pris 299:-
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115. FÖRVARINGSSKÅL EKOLLON

116. PETTSON & FINDUS 
FAMILJEKALENDER 2018
Härlig familjekalender med Pettson, Findus, mucklor 
och andra mysiga figurer från Sven Nordqvists 
sällsamma universum! Stora vackra bilder med härliga 
färger och ljuvliga små detaljer att upptäcka! Fem 
kolumner med plats för namn och anteckningar. 

12 uppslag. 220x430 mm.  
Spiralbunden med plastficka och pennhållare.

299:-
Ord. pris 349:-

149:-

Vacker förvaringsskål i porslin, formad som 
ett ekollon och med ett förgyllt handtag högst 
upp. Det perfekta stället att förvara de där 
småsakerna du inte vill tappa bort – nycklar, 
smycken, USB-minnen mm!

Höjd: 160 mm. Bredd: 140 mm
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118. STORA  
KORSORDSBOKEN
En ny omgång kryss för alla korsordssugna! Mellan 
denna boks pärmar ryms ett åttiotal korsord, skapade av 
några av Sveriges allra vassaste korsordskonstruktörer. 
De medelsvåra bildkryssen dominerar, men här finns 
också kryss med andra svårighetsgrader och luriga 
ordflätor att sätta tänderna i! Lösningar till alla kryss  
finns förstås i slutet av boken.

Danskt band. 93 sidor. 300x225 mm.

117. DAMSTRUMPOR 7-PACK 
STORLEK 36-40
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.

Material: 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.
x1

x2

x2

x2

149:-

99:-
Ord. pris 149:-

FAVORIT!
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120. HJÄLP DITT  
BARN MED MATTE
Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är 
svårt att förklara matematiska problem så att ditt barn 
förstår? Med denna handbok vid din sida kan du som 
förälder hjälpa ditt barn med läxorna genom hela 
skoltiden, från ettan till gymnasiet. Boken går igenom 
allt från grundläggande matematik till avancerad 
geometri och får även de svåraste delarna att bli 
enkla och lättillgängliga! Miniräknare ingår ej.

256 sidor. 200x240 mm. Danskt band.

119. FAMILJEKALENDER  
PLANERA MERA 2018
Familjekalender med allt du behöver för att ha full kontroll över 
familjens alla aktiviteter. Bär den med dig eller låt den ligga 
framme hemma. Vänd på omslagsbladet i plastfickan så har du 
ett helt nytt utseende. Eller varför inte göra den personlig med en 
egen bild på familjen. Kalender i PP-omslag med gummiband, 
veckouppslag, årsplaner, flyttbar linjal och plastfickor.

148x210 mm. Spiralbunden.

Matteboken som gör 

det svåra enkelt!

149:-

169:-
Ord. pris 209:-
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121. BARNENS ATLAS FÖR 
ATT UPPTÄCKA VÄRLDEN
En faktaspäckad atlas som gör det roligt att utforska 
världen och att upptäcka dess förunderliga mångfald! 
Alla världsdelar finns så klart med i boken, där du får lära 
känna städer, floder, berg, sjöar, kända byggnader och 
mycket mer! Det hela avslutas med ett roligt quiz där man 
kan testa sina kunskaper!

64 sidor. 296x242 cm. Inbunden. 

122. MUUU PÅ  
BONDGÅRDEN!
Häng med till bondgården och träffa alla de högljudda 
djuren i denna interaktiva bilderbok. När djuren öppnar 
munnen kan det låta på många olika sätt – de grymtar 
och bräker, kacklar och piper, gnäggar och råmar! Lär 
dig om djuren, tryck på knapparna och försök härma 
djurens roliga läten!

12 sidor. Kartongbok. 290x270 mm. Ålder: 0-3 år.

EUROPA

30

31

Europa är den näst minsta världsdelen vad 

gäller storlek, men om man räknar invånare 

är den tredje störst. Bara Asien och Afrika har 

fler invånare. Europa sträcker sig från Atlanten 

i väst till Asien i öst.

Atlanten

Nordsjön Öster - 
sjön

Medelhavet

Kaspiska 
havetSvarta 

havet

Norska havet

Storlek: 10,6 miljoner km²

Invånare: 740 miljoner 

Antal länder: 47

Största landet: Ryssland 

Högsta berget: Elbrus, Ryssland

SNABBA FAKTA
Längsta floden: Volga, Ryssland

Största insjön: Ladoga, Ryssland

Högsta aktiva vul
kanen: Etna, Italien

Mest sällsynta djur
et: panterlo, 

Spanien

Grekiska övärlden
Är du sugen på en avkopplande 

semester? Ge dig av till någon 

solig grekisk ö – det finns massor 

utspridda i Egeiska havet.

Tajga
Ett vidsträckt område av barrskog 

sträcker ut sig över norra Europa. 

Träden som växer här är mest tall, 

gran och lärkträd.

Island
Island är en ö i norra Atlanten. Ön 

är känd för sina vulkaner, gejsrar och 

glaciärer.

Fjordar
Åk på en kryssning i 

de norska fjordarna. 

Det är långa, smala 

dalar som har gröpts 

ur av glaciärer.

Etna
Klättra upp på Etna på ön 

Sicilien i Italien. Det är en 

av världens mest aktiva 

vulkaner.

Etna

Uralbergen

Alperna

PyrenÉerna

Volcanoes

Silvertärna

Fjällräv

Panterlo

Kronhjort

Ren

Varg

Torsk

Gråsäl

Vo
lga

Floden Po

Donau

Themsen

Visent

Björn

Järv

Skärfläcka

Murmeldjur

Egeiska havet

Tajga

Ladoga

Elbrus
Floden 
RhÔne

Floden 
Rhen

Ekvatorn

NORD
AMERIKA

SYD 
AMERIKA AFRIKA

EUROPA
ASIEN

OCEANIEN

ANTARKTIS4

5

Ekvatorn är en tänkt linje som går runt mitten på jordklotet. Allt under den här linjen ligger på södra halvklotet och allt över linjen ligger på norra halvklotet.

Gillar du äventyr? Är du redo att ge dig ut på upptäcktsfärd? Du ska nu få göra en resa runt hela världen. I den här boken kommer du att  få besöka några av de mest fascinerande  platserna på jorden och träffa en del  häftiga människor och djur som  lever där.

Största världsdelen: AsienKallaste världsdelen: AntarktisVärldsdel med flest länder: AfrikaVärldsdel med flest invånare: Asien

SNABBA FAKTA

Ungefär en tredjedel av jordens yta består av land. Resten täcks av vatten och is. Landmassan är indelad i sju stora bitar. De kallas för kontinenter eller världsdelar.

VAD ÄR EN ATLAS?Den här boken kallas för en atlas. Det är samma sak som en kartbok. En karta är en bild som visar viktiga platser i liten skala så att du lättare ska kunna hitta vägen. I den  här boken finns två olika typer av kartor. Den ena  typen av karta visar varje världsdel och dess  natur som växter och djur. Den andra typen  av karta visar människor, mat, idrott  
och saker som kan vara  
intressanta att titta på.  

Ha en trevlig resa!

SYMBOLER
Kartor är fulla av sym-
boler. Här kan du se vad 
några av symbolerna 
betyder. Kan du hitta de 
här symbolerna i boken?

Medan du utforskar boken ska du hålla utkik efter snabba fakta om varje område.

VÅR VÄRLD

Berg

Floder & insjöar

Statsgränser

Huvudstäder

Städer
New Delhi

Lahore
Golden 
Temple

Kricket

Mumbai

Ashgabat

159:-

179:-
Ord. pris 199:-

En interaktiv bilderbok 

med roliga djurläten!
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123. SMURFARNA 
–DEN FÖRSVUNNA BYN
Smurfarna är tillbaka i ett animerat filmäventyr, där vi får se smurfarna 
som vi aldrig sett dem förr! En mystisk karta leder Smurfan och hennes 
vänner Glasögonsmurfen, Klunssmurfen och Muskelsmurfen ut på ett 
spännande äventyr genom den Förbjudna skogen. Målet: den största 
hemligheten i smurfarnas historia!

DVD. Speltid: 1 tim 31 min.

179:-

124. BAMSE OCH  
HÄXANS DOTTER  
MÅLARBOK MED PYSSEL
Måla tillsammans med Bamse, Lova, häxan Hatoria och alla andra av 
hans vänner! Denna målarbok, baserad på filmen Bamse och Häxans 
dotter, är fullproppad med bilder att färglägga samt pyssel och klister-
märken. 

24 sidor. 210 mm × 297 mm.  
Häftad.

Behöver  
du pennor? 

 Se sid 6!

79:-
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125. DAGBOK FÖR ALLA  
MINA FANS – SATSA ALLT
Med sin träffsäkra humor och sin skickliga blandning av 
serieteckningar och text har Dagbok för alla mina fans-
serien blivit en global succé! I denna elfte bok hittar 
Greg en videokamera och får en lysande idé: Han ska 
spela in en skräckfilm med sin bästa kompis Rowley i 
huvudrollen! På så vis kan han bevisa för sin mamma 
att allt dataspelande inte förvandlat hans hjärna till gröt 
– och bli världsberömd på kuppen!

224 sidor. 220x145 mm. Inbunden.

126. 365 EXPERIMENT  
FÖR NYFIKNA BARN
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!

Spiralbunden. 128 sidor. 235x275 mm. Ålder: 6-9 år.

149:-

Ny bok i succéserien  

som fått barnen att läsa 

som aldrig förr!

56

Ord. pris 199:-
159:-



128. MINIONER BOX (3 DVD)
De gjorde entré i Dumma mej, dök upp igen i Dumma mej 2 och 
fick till slut sin egen film: Minonerna! Nu finns de tre filmerna 
samlade i en exklusiv box, som dessutom innehåller tre kortfilmer 
om Gru, de busiga minionerna och alla andra favoriter. Missa inte 
den här fantastiska samlingen som hela familjen kommer att älska!

Total speltid: 4 tim 33 min.

127. PUSSEL 2-i-1  
+ MEMO FROST
Två pussel med roliga och färgglada motiv från Disney 
succéfilm Frost! Dessutom får du ett Frozen-memo 
med dina favoritfigurer från filmen. Pusslen innehåller 
30 respektive 48 bitar. 

Från 3 år.

129:-
Ord. pris 149:-

199:-
57



129. DASSBOKENS 
BÄSTA GRODOR
Lås dörren, slå dig ner och koppla av.  
I hemlighuset får du äntligen vara 
dig själv. Släpp väder och hämningar 
samtidigt – dasset är ditt, dasset är fritt! 
Vad kan väl vara bättre än att få en  
stund i fred och ett riktigt gott skratt?  
Så glöm all skit och ha skitroligt i stället!

144 sidor. 150x150 cm.  
Häftad bok med hängsnöre.

FUNNY SOCKS 8-PACK 
130. 36-40 
131. 41-45
Sköna, trendiga och slitstarka strumpor i tre färger och olika mönster. Passar 
alla: ung som gammal, kille som tjej. Varje paket innehåller 2 par av varje sort.

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

x2 x2 x2 x2

KLASSIKER!

149:-

69:-
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133. SUDOKU – FRÅN  
NYBÖRJARE TILL PROFFS
Sudoku är idag ett av våra mest älskade tidsfördriv. I denna 
behändiga pocketbok hittar du hela 200 utmanande sifferpussel, 
allt från lättlösta sudokun till sådana som är diaboliskt kluriga.  
Gå direkt på den svårighetsnivå som passar dagsformen bäst, 
eller öva upp dina färdigheter gradvis genom att börja från början!

224 sidor.180x110 mm. Pocket.

132. MORRAN & TOBIAS  
– SOM EN SKÄNK FRÅN OVAN
Efter en incident med en luftballongsbrännare råkar Morran 
och Tobias bränna ner det hus som varit deras hem i 34 år. 
Detta blir startskottet för ett hejdlöst drama, där en redan totalt 
urspårad vardag övergår i ett närmast kosmiskt kaos.  
En makalös skrattfest och en verklig högtidsstund för alla  
som älskar den udda duon!

DVD. Speltid: 1 tim 39 min.

FAVORIT!

59:-

149:-
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135 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!

185 g.

134. NU ÄR DET ÄNTLIGEN JUL
I denna rikt illustrerade antologi varvas stämningsfulla julsånger 
med underbara bilderboksklassiker, såsom Kajsa Kavat hjälper 
mormor, Babar och jultomten, Är det jul nu igen? sa Spöket Laban, 
Mössens julafton och Tomten av Lennart Hellsing! Dessutom 
innehåller boken en hel del roligt julpyssel för både stora och små!

125 sidor. 260x205 mm. Färg. Inbunden. Ålder: 3-6 år.

179:-

KLASSIKER!

99:-
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137. POLKAGRISAR
Smarrigt svenskt kvalitetsgodis, tillverkat för hand 
vid Grännas klassiska polkagriskokeri! Boxen 
innehåller två äkta polkastänger och tre spännande 
karamellstänger i smakerna gräddkola, saltlakrits 
och tutti frutti!

5 st. 250 g.

136. ÄNGLAR TRE SMÅ HJÄRTAN
Tre små söta änglar, i svensk originaldesign 
från Nääsgränsgården. Var de än placeras 
kommer denna ljuvliga änglatrio garanterat att 
höja mysfaktorn rejält! Perfekta att ge bort som 
present!

Höjd: 40 mm.

129:-

129:-
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138. VI PÅ SALTKRÅKAN
Följ med på en resa till Astrid Lindgrens Saltkråkan, det ljuvliga 
skärgårdsparadis där Tjorven och Båtsman alltid väntar på kajen, där 
mysiga sommaräventyr aldrig är långt borta, där sommarsolen alltid 
blänker i vattnet – och mot farbror Melkers bekymrade panna! Denna 
exklusiva och hett efterlängtade samlingsbox innehåller samtliga avsnitt 
av den legendariska TV-serien. Mycket nöje!

Speltid: ca 6 tim.

139. FAMILJEKALENDER 
2018 ELSA BESKOW

Innehåller 6 CD!

Ord. pris 354:-
249:-

149:-

Praktisk familjekalender med 12 stämningsfulla 
motiv från Elsa Beskows älskade bilderböcker. 
Innehåller namnsdagsregister och fem kolumner 
med gott om plats för anteckningar. Med denna 
kalender på väggen blir det lätt att hålla reda på 
vardagens alla aktiviteter och bestyr!

12 uppslag. 295x390 mm. Spiralbunden med 
plastficka och pennhållare.
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140. FLER KORSORD FÖR BARN
Genom att lösa korsord kan man lära sig nya ord och deras 
betydelse på ett lekfullt sätt. Det är en utmaning och ett sätt att 
träna sin koncentration. Korsord för barn är ett roligt, lärorikt och 
utvecklande tidsfördriv för barn i lågstadieåldern. De färgglada 
korsorden är pedagogiskt konstruerade och där det blir lite  
knepigare finns ledtrådar till hjälp!

32 sidor. 297x210. Häftad. Ålder 7-9 år.

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

Höjd: 145 mm. Diameter: 200 mm.

69:-

FAVORIT!

299:-
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ET
T ÅRS GARANTI

TRYGGHETS-
GARANTI

143. 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!

720 g.

142. DUMMA MEJ 3
Ett nytt halsbrytande äventyr med Gru, Lucy och deras 
bedårande döttrar, Margo, Edith och Agnes – och så 
minionerna förstås! Denna gång får vi möta skurken 
Balthazar Bratt, en före detta barnstjärna som nu vuxit upp 
och blivit besatt av karaktären han spelade på 80-talet. Och 
Bratt visar sig bli Grus mest formidable motståndare hittills!

DVD. Speltid: 96 min.

Gru & Co är tillbaka – 

dummare än nånsin!

179:-

KLASSIKER!

99:-

www.julforlaget.se
Torshamnsgatan 28A, 164 40 Kista
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