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

BAMSE JULALBUM NR 28
Dunderkul läsning för alla barn!
I 2018 års album hittar du julhistorien Lussekatter och fikatjuvar. 
Bamse kommer med Farmors nybakade Lussekatter till Luciafesten på 
De gamlas förening. Sjörövarna, som älskar Lussebullar och Luciatåg, 
smider skumma planer som Husmusen råkar höra. Men kommer han, 
som bara pratar musspråk, att kunna varna Bamse för det som ska 
hända. Du får också läsa berättelserna Bamse och Krösus Sorks bästa 
vänner, Husmusen får inte vara med, Kusin Hampes stubb-knep och 
Bamses och Brummelisas vinteräventyr.

48 sidor. 210 x 288 mm. Häftad.

Fira jul  
med snälla 

starka  
Bamse!

Specialpris

39:-
Ord. pris 59:-

79:-

1
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ÄKTA JULKOLA
Gammaldags julkola av högsta kvalitet!
Presentask med 500 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!

Vikt 500 g.

STORA JULJOURNALEN
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. Häftad.

Bara hos oss!

HÄRLIGA  
PYSSEL OCH  

RECEPT!

Klassiker!

99:-

89:-

3
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HÄLGE PRESENTBOK NR 23
Hälges eskapader i skogarna kring byn 
Avliden tar lyckligtvis aldrig slut! 
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.

GINGER SERVERINGSSKÅL
Fantasifullt designad  
serveringsskål! 
Perfekt när du bjuder på pepparkakor och andra 
godsaker i jul. Skålen är tillverkad i stengods och 
har en lekfull form av en pepparkaka. En rolig detalj 
att alltid ha ståendes på bordet fullproppad med 
hembakta kakor och eget julgodis!

Mått 170 x 270 mm.

Hälge är  
roligast i  
skogen!

BARA  
HOS OSS!

119:-

249:-

5
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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.

CAROLA – JUL I BETLEHEM
Skapa julstämning  
med Carola? 
En samtida klassiker är Jul i Betlehem som 
spelades in i just Betlehem. På skivan hörs 
bland annat klassiker som O helga natt,  
Gläns över sjö och strand och Stilla natt.  
Med skivan klev Carola rakt in på de svenska 
listettorna och i de svenska hemmen.

14 spår. Totalt 58 min. CD-skiva.

SÖT, SEG  
OCH  

JÄTTEGOD! 

Nordens  
mest sålda  

julskiva!

99:-

139:-

7
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JULPYSSELVÄSKA
Pyssla och sjung, var du än är! 
Med den här pysselväskan får barnen många roliga och 
mysiga stunder! Pyssla, sjung och pussla. Den är liten och 
lätt och perfekt att ta med på resan, i bilen, på flyget, på 
tåget, på jullovet etc. Väskan innehåller 3 aktivitetsböcker, 
1 sångbok och 1 pussel i miniformat, samtliga baserade på 
Catarina Kruusvals böcker om Ellen och Olle!

120 x 163 x 24 mm. Ålder 3-6 år.

DAMSTRUMPOR 7-PACK
Sköna och slitstarka damstrumpor i 
olika färger och mönster i grå skala! 
Varje paket innehåller 2 par av de olika mönstrade strumporna och 
1 par av de gråa strumporna.

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

7-pack!

4 böcker  
+  

1 pussel!

Specialpris

129:-
Ord. pris 139:-

149:-

10

Strl 36 – 409
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MAMMA MU LÅTSAS 
Häng med på ett lekfullt vinter-
äventyr med Mamma Mu och 
Kråkan!
Mamma Mu drömmer om sommaren och om solen, värmen 
och grönt gräs. Den gråa, kalla vintern är för lång för en ko. 
Vad händer om man LÅTSAS att det är sommar? Med fan-
tasins hjälp blir den kalla istappen en glass, den snötunga 
grenen ett klätterträd fullt med gröna blad. Plötsligt känns 
vintern inte alls så tråkig längre!

32 sidor. Inbunden. Ålder 3-6 år.

4 ST TRÄPUSSEL – ALFONS ÅBERG
Pussla loss med Alfons Åberg!
4 finfina träpussel med motiv från böckerna om Alfons Åberg! Varje pussel består av 12 bitar. 
Pusslen levereras i en liten trälåda med skjutlock, där bitarna kan förvaras när de inte används.

Mått låda 195 x 140 x 45 mm. Mått pussel 120 x 175 mm. Material, trä.

Bra pris!

4 ST  
ROLIGA  
PUSSEL!

Ny bok om 
Mamma  

Mu!159:-

Specialpris

139:-
Ord. pris 149:-

12

11
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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!

 720 g.

JUL I DET LILLA BAGERIET  
PÅ STRANDPROMENADEN
Härligt mysig julfeelgood!
Det är snart jul i Mount Polbearne, det idylliska lilla ö-samhället strax 
utanför Cornwalls kust. Polly har bråda dagar i sitt bageri och det är 
mycket som måste bli klart inför julmarknaden, årets höjdpunkt! Men 
mitt i förberedelserna får Polly ett telefonsamtal som vänder upp och 
ner på allt. Hur ska hon ens kunna tänka på julen när hennes eget liv är 
ett enda stort kaos? 

303 sidor. 110 x 278 mm. Pocket.

Jenny Colgan

Klassiker!

Feel- 
good!

99:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 149:-

13
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LUSSETÅG, 4 FIGURER
Sätt stämningen med söta kören!
Ställ fram den här den här fina kvartetten till Lucia och stämningen är ett 
faktum. En tomtegubbe, en pepparkaksgubbe, en stjärngosse och en lucia 
stämmer upp i sång. 

Formgivna av den populära designern Ruth Vetter på Nääsgränsgården.

Höjd 40-50 mm.

SJU SORTERS JULKAKOR
Smarrigt värre!
Vad är väl mysigare än att känna hur doften av hembakade 
kakor sprider sig i hemmet, med toner av kardemumma, 
kanel, saffran och stjärnanis? Här bakar Cecilia Vikbladh alla 
de klassiska julkakorna, allt från pepparkakor, chokladrån och 
sylthjärtan till mer moderna varianter som saffransrulltårta 
med lemoncurd och knäckkaka med lingondipp! Mums!

128 sidor. 155 x 216. Inbunden.

Svensk design!

BÄSTA  
BOKEN  

INFÖR JUL-
BAKET!

159:-

Specialpris

139:-
Ord. pris 149:-

15

16
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MONIKAS VARDAGSMAT 
Vardagsmat med det lilla extra!
I denna mångsidiga och inspirerande kokbok bjuder mat-
profilen Monika Ahlberg på över 200 recept och mängder 
av praktiska tips som underlättar i vardagsköket. Här 
ryms allt från den klassiska falukorven och de välbekanta 
köttbullarna till spännande fågelrätter och smarta rest-
middagar. Gemensamt för alla de goda rätterna är att de 
på Monikas eget vis är lätt- och snabblagade!

319 sidor. 200 x 260 mm. Inbunden.

LERGRYTOR & LÅNGKOK 
Underbara dofter i köket!
Att laga mat i lergryta har många fördelar. Under det 
skyddande locket lagas maten varsamt, vilket gör att den 
blir både hälsosammare och mer smakrik. Dessutom är 
det väldigt enkelt. I denna bok guidar dig kokboksförfat-
taren Fredrik Zäll bland lergrytor och gjutjärnspannor, 
och bjuder på mängder av delikata recept från världens 
alla hörn. Välj och vraka bland fantastiska stekar, mustiga 
grytor och värmande soppor!

125 sidor. 200 x 240 mm. Inbunden.

Storsäljare!

MONIKAS  
MATLAGNING 
ÄR MAGISK!

Specialpris

179:-
Ord. pris 199:-

Specialpris

179:-
Ord. pris 249:-

18

17
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FAMILJEKALENDER 2019  
– MED STICKERS
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 samt praktiska 
årsöversikter för 2019 och 2020.

Format 295 x 420 mm. Spiralbunden.

PUSSEL + MEMO 
PYJAMASHJÄLTARNA 
Paket med 2 roliga pussel 
och ett memo! 
Alla motiven på memorybrickorna och på  
pusslen är hämtade från succéserien  
Pyjamashjältarna, PJ Masks. 

Antal bitar 30 resp. 48.  
Antal memorybrickor 24.

Klassiker!

2 pussel +  
1 memo

149:-

Specialpris

159:-
Ord. pris 169:-

19

20
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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. 225 x 230 mm. Mjukband.

SUDOKU
Sätt hjärncellerna på prov!
Sudoku är ett av våra mest älskade tidsfördriv. I denna be-
händiga pocketbok finns hela 201 sifferpussel på olika ni-
våer – 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.

LÄTTA  
OCH SVÅRA  

NIVÅER!

Bildkryss, 
ordflätor och 

korsord!

Specialpris

99:-
Ord. pris 129:-

Specialpris

79:-
Ord. pris 99:-

21

22
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FOTBOLLSSTJÄRNOR 2019 
Ett måste för den fotbolls- 
intresserade!
I Fotbollsstjärnor 2019 hittar du 50 stjärnporträtt av de bästa 
spelarna just nu, med utförlig statistik och heta actionbilder.  
Du får de bästa målvakterna, de tuffaste backarna, de  
smartaste mittfältarna, de giftigaste anfallarna och de mest 
lovande talangerna. Dessutom innehåller boken spännande  
läsning om de stora cuperna och de största ligorna!

128 sidor. 215 x 305 mm. Ålder 9-12 år. Kartonnage.

HOCKEYSTJÄRNOR 2019 
Läs, jämför och sätt ihop  
din egen superfemma!
Hockeystjärnor 2019 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 vänster- 
forward. Varje spelare presenteras med tuffa action-
bilder och intressanta fakta. 

112 sidor. 215 x 305 mm. Ålder 9-12 år. Kartonnage.

Stjärn- 
porträtt!

Action- 
bilder! 169:-

169:-

24

23
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VÄLKOMMEN TILL VEGORIKET 
Galet god vegomat!
Det givna valet för dig som vill slå in på en grönare väg och upptäcka 
en mängd nya spännande, fräscha smaker! Boken innehåller allt från 
snabba vardagsrätter och middagar att bjuda vännerna på, till riktiga 
festmåltider och maffiga frukostar. Vegansk mat är förvisso ofta nyttig, 
men även den som gillar gräddigt, krämigt, sött och friterat kommer 
att känna sig som hemma i denna personliga och allsidiga kokbok!

178 sidor. 145 x 175 mm. Flexband.

EFFEKTIV TRÄNING  
– 8 MINUTER OM DAGEN
Den snabbaste vägen till  
toppformen!
Det är vetenskapligt bevisat att man kan komma i form 
genom att träna intensivt 8 minuter om dagen. I den 
här boken får du exakta instruktioner och kompletta 
träningsprogram, med övningar som stärker flera  
muskelgrupper i taget samtidigt som du förbättrar 
koordinationen, smidigheten och uthålligheten. Glöm 
dyra gymkort och träningsmaskiner – din egen  
kroppsvikt är det enda redskap du behöver!

77 sidor. 225 x 180 mm. Inbunden.

Träna lätt 
utan  

redskap!

Nyttigt & gott!
Specialpris

129:-
Ord. pris 139:-

129:-

26

25
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SPORTIG ANKELSTRUMPA 8-PACK
En färgglad överraskning gömmer sig under fötterna!
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.

HAPPY FOOD  
Bli din egen lyckas kock!
I Happy Food berättar Niklas Ekstedt och Henrik Ennart om hur 
vårt mentala välmående styrs av den egna kosten och om hur vi 
kan må bättre genom att äta rätt! Lättillgängligt och underhål-
lande guidar författarna oss genom den allra senaste medicinska 
forskningen, samtidigt som de delar med sig av sina bästa må 
bra-recept – allt från energi-shoten att starta dagen med och 
den perfekta antiinflammatoriska burgaren till super-rödbets-
juicen som gör att hjärnan fungerar bättre!

239 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Må bra-recept!

8-pack!

149:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 249:-

30

Strl 31 – 3527 Strl 36 – 4028 Strl 41 – 4529
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FÅGELMATARE I KERAMIK
Gör fåglarna glada!
Praktisk och dekorativ fågelmatare som hjälper fåglarna att klara sig under 
vintermånaderna och ger dig något trevligt att titta på! Tillverkad i vackert 
stengods som gör att den på ett harmoniskt sätt smälter in i alla miljöer.  

Enkel att hänga upp!

Mått 130 x 145 x 160 mm. Material keramik.

TRÄDGÅRDSHANDBOK 
FÖR LATA
Smarta trädgårdstips till  
dig som vill göra så lite  
som möjligt!
Detta är boken för dig som gärna vill ha en prun-
kande trädgård, men föredrar hängmattan, grillen 
och långa samtal vid matbordet framför spade, 
gräsklippare och skottkärra. Trädgårdsexperten 
Dan Rosenholm delar här med sig av sin gedigna 
kunskap och ger handfasta råd om hur du med 
minimal arbetsinsats kan få din trädgård att 
grönska och blomstra!

124 sidor. 200 x 230 mm. Flexband.

SNYGG  
PRAKTISK  

DEKORATIV!

Enkla tips!149:-

199:-

31

32
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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.

100% miljövänlig!
Galltvål är ett oslagbart alternativ 
vid all slags fläckborttagning och 
rengöring! Testad av Konsument-
verket och belönad med topp-
betyg. Dessutom är den tillverkad 
av enbart naturliga ämnen och 
därför helt miljövänlig. Finns 
både i fast och flytande form.

Flytande galltvål 500 ml.

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

Galltvål 100 g.

FLYTANDE GALLTVÅL

Sortera  
lätt och  
smidigt!

Miljövänlig!

99:-

69:-
139:-

34

33

35
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RÖROR – 30 REJÄLA  
KLICKAR GOD SMAK
Det är den lilla klicken som gör det!
När man vill ge en rätt det där lilla extra, som gör att den 
verkligen lyfter, är lösningen ofta att hitta en god röra att 
servera till. Här hittar du 30 riktigt vassa recept på röror av 
olika slag exempelvis haydarin, morotskräm, rödbetshummus 
och många fler! De flesta är vegetariska och förvånansvärt 
många funkar till väldigt olika rätter. Det är bara att prova sig 
fram. Ha en härligt rörig vardag! 

76 sidor. 175 x 175 mm. Inbunden.

KÖTTBULLETÅNG
En välkommen nyhet i köket! 
Med denna finurliga tång får du perfekta, jämn-
runda köttbullar på julbordet, utan att behöva rulla 
dem själv. Doppa tången i kallt vatten, fyll på med 
färs och kläm åt – klart! Det har aldrig varit roligare 
att göra egna köttbullar!

Längd 225 mm. Material plast.

Jämna fina 
köttbullar 

enkelt!

Goda smaker!

109:-

169:-
37

36
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ÄGGTIMER
Alltid perfekta ägg!
Med denna supersmarta äggtimer får du alltid 
perfekt kokta ägg! Timern läggs i vattnet tillsam-
mans med äggen i kastrullen och ändrar färg vart-
efter äggen kokar och blir klara. Hårdkokt, löskokt 
eller mittemellan i en och samma kastrull!

Mått 48 mm i diameter.

SOPPBOKEN 
Ljuvliga soppor för alla smaker!
Soppboken bjuder på härligt smakrika soppor för alla 
tillfällen – soppor som värmer i vinterkylan eller ger 
svalka en het sommardag, soppor med vårens efter-
längtade primörer eller tillagade av höstens mustiga 
skördar, enkla vardagssoppor och lyxiga festsoppor till 
bröllop och andra högtider! Du får också en mängd 
smarta tips på goda tillbehör som ytterligare förhöjer 
smakupplevelsen!

156 sidor. 200 x 242 m. Inbunden. 

Löskokt Medium Hårdkokt

Soppor för alla!

Den  
smartaste 

ägg- 
timern!

49:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 259:-

38

39
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101 COCKTAILS 
En välblandad cocktail är en  
upplevelse för alla sinnen!
Detta är boken för dig som vill upptäcka den värld av cock-
tails som finns därute, men som kan behöva en säker guide 
till smaker, färger, frukter, bär och glastyper! Bland recepten 
hittar du odödliga klassiker som Bloody Mary, Cosmopolitan 
och Dry Martini, men även alkoholfria drinkar och nyskapan-
de, fräscha kreationer som blivit populära i New York, Paris 
och London!

224 sidor. 220 x 150 mm. Inbunden.

HAMBURGERPRESS
Perfekta hamburgare på ett kick!
Fixa hamburgare snabbt och enkelt med en hamburgerpress. 
Pressen gör att färsen blir kompakt och får fina kanter – precis 
som på hamburgerrestaurangen.

Diameter 105 mm. Material plast.

Härligt goda 
drinkar!

Proffsiga burgare!

129:-

159:-

40

41
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OSTBRICKA I TRÄ MED KNIVAR
Elegant och gedigen! 
Ostbricka i trä, med tre ostknivar av hög kvalitet – en parmesankniv, 
en kniv för hårdostar och kittostar och en kniv med plockmöj-
lighet. Brickan kan naturligtvis användas även för andra 
delikatesser, som charkvaror eller tapastillbehör!

Mått 450 x 150 x 21 mm. Material Akaciaträ.  
Knivblad rostfritt stål.

TACO, SALSA & TEQUILA 
Skapa magi på middagsbordet!
Fredagstacos har under de senaste åren blivit ett stå-
ende inslag i många svenska hem. En tacomiddag är ett 
perfekt sätt att runda av veckan som gått. Här är boken 
för dig som vill ta rätten till nya höjder.  Fyll brödet med 
pulled pork, fisk eller grönsaker, toppa med en god salsa 
och vips har du en gudomlig måltid!

171 sidor. 220 x 280 mm. Inbunden.

UPPSLAG!

Med 3 ostknivar!

ALLT  
FÖR TACO-

MYSET!

349:-

Specialpris

249:-
Ord. pris 279:-

43

42
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BBQ KÖTTMÖRARE
Rulla längs med köttet för att möra!
Hjälper köttet att absorbera marinader och kryddor. Perfekt för ett 
bättre resultat vid grillning och stekning.

Material rostfritt stål med handtag av trä. Storlek 200 mm.

EN SORTS MEMOAR
Flödande berättarglädje!
Björn Hellberg har hunnit med en hel del under sitt liv: han har arbetat 
med Hyland, bildat radarpar med Ingvar Oldsberg, vunnit På Spåret 
fyra gånger i rad, etablerat sig som ”tennisorakel”. Han har också skri-
vit 60 böcker och ca 40 000 artiklar. Här presenterar han ett urval av 
sitt liv och som vanligt kryddar han boken med sin varma humor!

300 sidor. 135 x 210 mm. Inbunden med skyddsomslag. 

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.

Fantastisk  

författare!

För bästa resultat!

7-pack!

149:-

149:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 259:-

44

45

Strl 41 – 4546
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POCKETPAKET – DECKARE
Spännande julläsning!
LIVBÅTEN av Charlotte Rogan
HEROINE av Mons Kallentoft och Markus Lutteman
TIGGAREN av Sofie Sarenbrant
Ett svårslaget sidvändarpaket med tre riktigt nervkittlande 
deckare. Utan tvekan julens mest gastkramande paket 
fullmatat med mord, mysterier och rafflande förvecklingar 
i pocket-format!

3 x pocket.

ANDRA VÄRLDSKRIGET  
– TESTA DINA KUNSKAPER 
MED 1 000 FRÅGOR OCH SVAR 
Vad vet du om andra världskriget? 
Denna spännande bok, utgiven i samarbete med brittiska 
Imperial War Museums, innehåller hela 1 000 frågor och 
svar som täcker alla aspekter av andra världskriget, från 
utbrottet, via konfliktens spridning, ledarna och deras 
strategier, till arméer, slag, vapen och bombräder – en 
rejäl utmaning även för den som tror sig veta allt om det 
mest omfattande kriget i mänsklighetens historia.

224 sidor. 154 x 233 mm. Inbunden.

3 x pocket!

Allt du  
behöver veta 

om Andra  
Världskriget!

Specialpris

189:-
Ord. pris 229:-

Specialpris

159:-
Ord. pris 199:-

47

48
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SKÅL – SWEDEN SYMBOLS 
Elegant skål från Orrefors!
Älgar, dalahästar, glasblåsning, midsommarstång och 
norrsken är alla välkända ting från vårt avlånga land. 
Här berättas de som en dekorativ ringdans runt skålen. 
Utmärkt till godis, snacks och jordgubbar. Den perfekta 
svenska presenten till utländska vänner!

Höjd 75 mm. Bredd: 130 mm.

SVENSKA TRADITIONER 
En lustfylld djupdykning i våra 
seder och bruk!
Vi tar många av våra traditioner för givna utan att 
reflektera över hur de tillkommit. Varför firar vi Lucia? 
Varför dansar vi kring ett blomsterprytt kors på 
midsommarafton? Och hur förklarar man vår passion 
för semlor, kräftor och surströmming? I denna rikt 
illustrerade bok reder den folkkäre kulturhistoriken 
Jan-Öjvind Swahn ut begreppen och kryddar med 
roande fakta och lustiga anekdoter!

160 sidor. 170 x 230 mm. Inbunden.

ALLT OM  
VÅRA SVENSKA 

SEDER OCH  
BRUK!

SVENSK  
DESIGN!

Specialpris

349:-
Ord. pris 399:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 229:-

49
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VÄGGKALENDER 2019 –  DOODLE
Få vardagspusslet att gå ihop!  
Väggkalender med en månad per blad, med gott om utrymme för att 
anteckna dina aktiviteter och skapa smarta planeringslistor. I kalendern 
ingår även ett välfyllt stickersark med ord och symboler som du kan 
använda för att färgsätta och ge liv åt din planering!

Format 420 x 297 mm. Spiralbunden.

TESTA DIN IQ
Hur är din förmåga att tänka logiskt?
Testa din IQ är boken för alla som älskar utmaningar! Den är 
proppfull av problem som bara väntar på att du ska sätta tän-
derna i dem – visuella gåtor, semantiska tankenötter, alfabetiska 
paradoxer och matematiska mysterier. Så varför vänta? Sätt dig 
till rätta i favoritfåtöljen och se om du lyckas klara IQ-prövningen 
med glans! 

208 sidor. 170 x 205 mm. Häftad.

Den smartaste 

boken!
Planera  

med  
stickers!

169:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 129:-

52

51
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DEN INSPIRERANDE  
MÅLARBOKEN
Unna dig en stunds  
kreativ avkoppling!
Den här charmiga boken erbjuder ett brett och lockande utbud 
av vackra mönster och bilder som du kan färglägga. Gör din egen 
portfölj av vackra konstverk!

128 sidor. 225 x 280 mm. Häftad.

TRÄFÄRGPENNOR 40 ST
Låt kreativiteten flöda!
Måla och teckna i regnbågens alla färger – och några till. 
Innehåller 40 kvalitetspennor i trä och ger dig allt du behö-
ver för att skapa färgglada teckningar. Innehåller metallic-
färger i silver och guld.

Träfärgpennor 40 st.

MÅLARBOK – 
ENHÖRNINGARNAS  
MAGISKA VÄRLD
Skapa din egen drömvärld  
under regnbågen!
Låt dig inspireras av enhörningarnas odödliga magi och 
måla din egen drömvärld. Sober blyerts, mjuka pastel-
ler, glitterpennor eller knallig neon – i den här underbara 
målarboken finns plats för alla regnbågens färger! 

96 sidor. 210 x 280  mm. Häftad. Ålder 9-12 år.

40 färgpennor!

Färglägg  
med  

glädje!

139:-

89:-

99:-

53

54

55
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SVAMPKNIV MED BORSTE
Ta vara på skogens gåvor!
Smidig att ha med sig i skogen och ett måste för alla svamp-
plockare. Med fodral i canvas som lätt kan fästas vid bältet. 
Knivblad i rostfritt stål.

Längd 144 mm.

DOFTOLJA MED PINNAR
Bamboo white tea
Autumn leaf
Doftolja med friska dofter gör mycket för ditt 
hem. Reglera mängden doft med hur många 
pinnar du använder. Doften håller i 1-2 månader 
beroende på hur många pinnar du har i flaskan. 
Glöm inte att vända på pinnarna då och då.

Material, flaska i glas och pinnar i trä.  
Volym 10 ml.

Fyll ditt hem  

med friska dofter!

SVAMP- 
KNIV MED  

BORSTE OCH  
FODRAL!

149:-

68:-

58

Bamboo White Tea56 Autumn Leaf57
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GRÄNNALÅDAN
Exklusiv blandning av svenskt 
kvalitetsgodis!
Under locket till denna charmiga trälåda gömmer sig 
en exklusiv blandning av svenskt kvalitetsgodis tillver-
kat för hand vid Grännas klassiska polkagriskokeri! 

Polkagriskarameller 400 g. Polkagris 50 g.   
1 strut Mormors Sidenkuddar 140 g.  
1 strut  Gammeldags Hallonkarameller 140 g.

SKUGGORNA RUVA
Ny bladvändare med  
Nathalie Svensson!
Det lilla samhället Svartviken är skakat. Byns lucia är spårlöst 
försvunnen sedan snart en vecka tillbaka och nu har en av 
hennes lärare hittats mördad. När dagarna går utan att den 
lokala polisen närmar sig en lösning kallas Nathalie Svens-
son och de andra medlemmarna i Rikskriminalens gärnings-
mannaprofilgrupp in. Det blir en svår utredning där Nathalie 
snabbt inser att de måste nå in i byns innersta för att ha en 
chans att lösa fallen. 

400 sidor. 144 x 215 mm. Inbunden.

EN HEL  
TRÄLÅDA  

MED  
GODIS!

Nervkittlande 
spänning!

299:-

Specialpris

179:-
Ord. pris 249:-

59

60
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PLÄD SHERPA
Håller dig varm och torr på picknicken!
Mjuk och härlig pläd av hög kvalitet. Perfekt att ta med när du ger  

dig ut på picknick i skog och mark. Lika lätt som ett sittunderlag  
men med plats för fler än en.

       Mått 50 x 150 cm. Material polyester.

MAGIC CHRISTMAS
En härlig samling julsånger!
En skiva med våra mest kära svenska artister; Jill 
Johnson, Anders Ekborg, Sanna, Shirley & Sonja, 
ABBA och Magnus Carlsson för att nämna några. 
Klassiska julsånger som sätter en fantastisk jul-
stämning från första sången.

22 spår. 67 min. CD-skiva.

Mjuk, härlig!

Kända  
svenska artis-

ter sjunger  
julsånger!

149:-

Specialpris

129:-
Ord. pris 149:-

61

62



30

BARNSTRUMPOR, SMALRANDIGA 7-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. 

INTE POTTAN
En given favorit i barnkammaren!
Simons lillebror vägrar gå på pottan fast det luktar illa i blöjan! 
Nu måste Simon få lillebror på andra tankar. Det blir inte lätt, 
men Simon ger sig inte i första taget! Inte pottan är en charmig 
berättelse om vardagsbekymmer för de minsta. 

32 sidor. 225 x 280 mm. Ålder 0-3 år. Inbunden. 

NICKE PÅ ZOO
Alla barn älskar Nicke Nyfiken!
Bebisar föds nyfikna! Redan från första stund upptäcker de världen 
omkring sig och lär sig hela tiden nytt. Så vem kan vara bättre att ha 
med på upptäcktsfärden än Nicke Nyfiken? En stadig pekbok som 
stimulerar barnen med färg, form och innehåll! Dessutom får vuxen 
och barn en fin stund ihop.

12 sidor. 160 x 150 mm. Ålder 0-3 år. Kartongbok. 

7-pack!

Pekbok för  
nyfikna 

barn!

Simon – känd  

från TV!

79:-

Specialpris

129:-
Ord. pris 149:-

149:-

64

65

Strl 31 – 3563
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BARNSTRUMPOR, BREDRANDIGA 7-PACK
Bredrandigt mönster i glada färger!
Slitstarka strumpor för barn. Lätta att dra av och på, tack vara den elastiska stickningen  
och den utmärkta passformen.

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

BARNSTRUMPOR, SMALRANDIGA 7-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. 

VIKA PAPPER 
För barn i alla åldrar!
Här får du lära dig att vika en mängd olika pappersfigurer, allt från enkla 
flygplan till fartyg och olika djur. Prova att vika en fisk, en mus eller varför 
inte en gris?  Vikningen till varje figur visas med tydliga steg-för-steg-
beskrivningar i bild och text.

36 sidor. 245 x 175 mm. Häftad.

BARNENS UPPSLAGSBOK  
OM RYMDEN 
Upptäck vårt spännande universum!
Res ut i rymden med denna fascinerande uppslagsbok, späckad 
med fakta om allt från Big Bang och rymdfarkoster till jätte- 
teleskop och galaxer långt, långt borta.

127 sidor. 285 x 230 mm. Ålder 6-9 år. Inbunden.

7-pack!

För alla åldrar!

Häng med  
ut i  

rymden!

129:-

149:-

Specialpris

129:-
Ord. pris 149:-

67

66
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SAGOR FRÅN  
HELA VÄRLDEN
Underbara sagor från  
när och fjärran!
Följ med på en resa runt jorden tillsammans med 
20 av världens populäraste sagor. Upptäck vad bon-
den hade för hemlighet, hur man lurar en björn och 
mycket mer i denna charmiga sagosamling!

176 sidor. Ålder 3-6 år. Inbunden.
  

PUSSEL – MAP OF THE 
WORLD,  1000 BITAR
Skapa världen bit för bit!
Kvalitetspussel med motiv i form av en världs-
karta. Att lägga pussel är ett utmärkt sätt att 
umgås, att få en stunds avkoppling tillsammans. 
Med detta pussel får ni samtidigt chansen att 
damma av geografikunskaperna!

Mått 683 x 480 mm. 

Kvalitets-
pussel!

Jorden runt  

med 20 sagor!

149:-

Specialpris

179:-
Ord. pris 249:-

70

69
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SCRATCHKARTA
Skapa din egen 
världsbild!
En världskarta, där du kan skrapa 
fram länder och kontinenter på 
samma sätt som du skrapar en triss-
lott. Skrapa fram de länder du besökt 
och låt kartan avspegla ditt liv, eller 
markera de platser du drömmer om 
att åka till. I takt med att fler och fler 
länder friläggs blir världen mer och 
mer detaljrik, mer och mer färgglad! 
Levereras i snygg tub.

Mått 425 x 305 mm.

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

Format 140 x 205 mm. Inbunden.

ELEGANT,  
BEHÄNDIG,  

ÅRSNEUTRAL!

Res och skrapa!

Specialpris

179:-
Ord. pris 229:-

Specialpris

169:-
Ord. pris 259:-
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NÖDHAMMARE
Ett måste för alla bilar!
Ficklampa, signalljus, glashammare och bälteskniv i ett. Hölje i ABS-plast, 1 vit lysdiod 
och 9 röda blinkande ljus, bältesskärare, nödhammare och magnet för att kunna fästa 
på biltaket.

Mått 195 x 40 mm. Batteri ingår.

PRICKSKYTT I  
RÖDA ARMÉN
Andra världskriget ur  
ett nytt perspektiv!
Jevgenij Nikolajev var en av Sovjetunionens främ-
sta prickskyttar under andra världskriget. Under 
sin karriär oskadliggjorde han 324 fiendesoldater, 
de flesta under den fruktansvärda belägringen av 
Leningrad 1941-42. I denna unika skildring berättar 
han själv om sina skakande minnen från krigets 
helvetiska vardag och ger oss en unik inblick i några 
av andra världskrigets blodigaste slag. Ett måste 
för den historieintresserade!

250 sidor. Inbunden.

Unik inblick i  

Andra världskriget!

För nöd- 
situationer 

med 4  
funktioner!

159:-

Specialpris

159:-
Ord. pris 239:-
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BLODLOKAN
Första delen i en tät psykologisk  
spänningstriologi!
Efter att Saras pappa dör i en mystisk eldsvåda flyttar hon från 
Örebro till Stockholm för att starta ett nytt liv. Till en början går 
allt nästan för bra, men så inträffar en rad olycksbådande hän-
delser och Sara inser med stigande förfäran att hon är en bricka i 
ett spel långt bortom hennes egen kontroll. Blodlokan, den första 
delen i en ny storslagen spänningstrilogi, är en nervkittlande lek 
med verklighet och fiktion, där ingenting är som det synes vara.

447 sidor. 145 x 215 mm. Inbunden.
 

SYNDABOCKEN  
Kriminalinspektör Emma Sköld  
är tillbaka!
När ett mord på en tonårspojke skakar idyllen i det fridfulla 
Bromma kopplas Emma Sköld in på fallet. Till en början riktas 
misstankarna mot den städerska som hittade kroppen, men när 
fler personer hittas döda tar historien en ny och oväntad vänd-
ning. Syndabocken – den fristående sjätte delen i den omtyckta 
serien om kriminalinspektör Emma Sköld – är en fängslande 
samtidsdeckare om lögner, hämnd och dysfunktionella familjer. 

376 sid. 145 x 215 mm. Inbunden.

Louise Boije af Gennäs

Sofie Sarenbrant

TVÅ  
AV SVERIGES  

FRÄMSTA  
KVINNLIGA  

FÖRFATTARE!

Specialpris

199:-
Ord. pris 249:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 249:-
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HALVAN –  
HÄR KOMMER FÄRJAN 
Skepp ohoj med Halvan!
Barnen älskar böckerna om Halvan! De är vardagsdra-
matiska men ändå trovärdiga tack vare många roliga 
och intressanta detaljer. I detta äventyr är Halvan över-
styrman på den gigantiska färjan Oceania. Att ha full 
koll på allt som händer på de tolv däcken är såklart inte 
det lättaste, men Halvan klarar som bekant det mesta!

32 sidor. 205 x 250 mm. Ålder 3-6 år. Inbunden.

TOAKUNGEN
Perfekt att läsa högt ur!
Vilken konstig grej! Leon har fått en present 
av mamma. Det är en toasits för barn. Leon 
känner sig stor på sin nya tron, nästan som en 
kung. Men vad gör man på toa egentligen?  
En rolig och originell bilderbok med hög  
igenkänningsfaktor!

16 sidor. 190 x 190 mm. Ålder 0-3 år.  
Kartongbok.

Hög igenkänningsfaktor!

Häng med 
Halvan på 
kryssning!

89:-

149:-

77

78
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FAMILJEKALENDER 2019 – 
PETTSON & FINDUS
Planera vardagen tillsammans 
med världens roligaste katt!
Härlig familjekalender med Pettson, Findus, mucklor och 
andra mysiga figurer från Sven Nordqvists universum! 
Vackra bilder med härliga färger och ljuvliga små detaljer 
att upptäcka! Fem kolumner med plats för namn och 
anteckningar. Med plastficka och pennhållare. 

Format (utan plastficka) 220 x 430 mm.  
Spiralbunden.

ROLIGT MATTEPYSSEL 
Vem har sagt att matte behöver  
vara tråkigt?
Supersmarta och roliga matteutmaningar utformade som pyssel! 
Här får barnen tillfälle att vässa logiken och koncentrationsför-
mågan utan att de själva märker hur hårt hjärnan jobbar! Boken 
ger på så vis alla barn chansen att upptäcka hur kul det faktiskt 
kan vara med matematik!

182 sidor. 155 x 195 mm. Häftad.

MED  
PRAKTISKA  

PLASTFICKOR!

Supersmart!

Specialpris

149:-
Ord. pris 159:-

79:-
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GOOD MOOD FOOD
God mat & gott humör!
Efter mängder av hälsokokböcker som kretsar kring kropp 
och vikt kommer äntligen kokboken som sätter hjärna och 
humör i fokus! Boken innehåller ett 80-tal recept på lätt-
lagad mat med spännande smaker som både tillfredsställer 
smaklökarna och tillhandahåller näringsämnen som visat 
sig ha stor betydelse för vår energi och vårt humör!

131 sidor. 195 x 230 mm. Inbunden.

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 ren-
göra och superlätt att använda.

Längd 145 mm. Diameter 65 mm.

80 st recept!

Nu blir  
det roligt  

att äta  
grönsaker!

Specialpris

129:-
Ord. pris 299:-

149:-
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DOFTBLOCK I CEDERTRÄ, 4-PACK
Neutraliserar dålig lukt!
Kan placeras till exempel i garderoben, linneskåpet eller förrådet. 
Blocken sprider en frisk doft som inte bara neutraliserar dålig lukt  
utan även verkar avvisande mot skadeinsekter som malar,  
pälsängrar, silverfiskar mm.

Mått 53 x 95 x 14 mm.

DOFTRINGAR I CEDERTRÄ, 10-PACK 
Häng smart 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.

FUNNY SOCKS 8-PACK
Sköna, trendiga och slitstarka strumpor!
Finns i fyra olika mönster. Strumpor som passar alla; ung som gammal,  
kille som tjej. Varje paket innehåller 2 par av varje sort.

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

8-pack!

Lätt att  
placera och  
tar minimal 

plats!

79:-

149:-

99:- 83

84

Strl 36 – 4085 Strl 41 – 4586
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CUPCAKEFORMAR – 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.

101 SMOOTHIES 
Prisbelönt smoothiebok i ny  
uppdaterad utgåva!
Den absoluta guiden till smoothievärlden för dig som vill 
skapa läckra och näringsrika fruktdrinkar. Här lär du dig 
att enkelt göra supergoda smoothies för olika tillfällen 
– till frukost, efter träningen eller när du helt enkelt bara 
känner att det är dags för en hälsosam energiboost! Bo-
ken innehåller även praktiska råd om vad du bör tänka på 
när du väljer dina råvaror samt smarta tips om servering 
och garnering!

240 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Uppdaterad 
utgåva!159:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 129:-
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TILL MINNE AV EN VILLKORSLÖS 
KÄRLEK 
Jonas Gardell är tillbaka med en  
kärleksfylld hyllning till modern!
I sin nya bok tar oss Jonas Gardell med på en svindlande rund-
vandring i den egna familjehistorien och skärskådar den miljö 
som formade honom. Allra mest är denna bok emellertid ett 
porträtt av Gardells mor, den excentriska Ingegärd Rasmussen, 
som föddes i mitten av 1920-talet och gick till storms mot hela 
världen med stridsropet: ”Jag måste vara fri!”

650 sidor. 150 x 215 mm. Inbunden.

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. 

Längd 165 mm. Material rostfritt stål.
 

NY BOK 
AV JONAS  
GARDELL!

Praktisk!

279:-

Specialpris

129:-
Ord. pris 149:-

Jonas Gardell
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90
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GLÖM MIG
Årets bok 2017!
I sin mest självutlämnande bok någonsin berättar Alex Schulman om 
den såriga relationen till sin alkoholiserade mamma.  Glöm mig är 
en gripande och djupt personlig skildring av en problematisk relation 
mellan mor och son, om medberoende, längtan och det outtröttliga 
behovet av försoning.

254 sidor. 140 x 195 mm. Inbunden.

SVARTA UNISEX 
7-PACK
Klassisk svart kvalitets-
strumpa! 
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.

BLODMÅNE
Internationell thriller av författaren 
bakom Hercules-serien!
Blodmåne är en internationell thriller om den illegala handeln med 
noshörningshorn. Det är en knivskarp bladvändare om det hänsyns-
lösa spelet med utrotningshotade djur och de mänskliga offer som 
skördas på vägen.

383 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

Prisbelönt!

7-pack!

149:-

Specialpris

149:-
Ord. pris 249:-
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159:-
Ord. pris 199:-
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FAMILJEKALENDER 2019  
– 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. Kalendern har en 
plastficka och pennhållare. 

Format 220 x 430 mm. Spiralbunden. 

EN HIMLA MASSA GÅTOR
Klurigt och lurigt!
Här finns över 100 gåtor av alla slag, långa och korta, extra roliga och 
extra kluriga. Dessutom innehåller boken flera sidor med bildgåtor. 

95 sidor.  
158 x 186 mm.  
Inbunden.  
Ålder 9-12 år.

1001 RUSKIGA FAKTA
Rysligt äckligt, rysligt roligt!
Är du i hemlighet fascinerad av det vidriga och groteska? I så fall är det här boken 
du längtat efter. Här finns äckliga fakta om människokroppen, om mat, äcklig-
heter i historien och inom olika vetenskaper. Du får till och med ta del av många 
världsrekord i vidrigheter. Läs, förfäras och rys!

208 sidor. 254 x 210 mm. Häftad.

Fullproppad 
med genom-
vidrig fakta!

Över 100 gåtor!

VACKER OCH 
STÄMNINGSFULL 

KALENDER!

Specialpris

149:-
Ord. pris 159:-

99:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 109:-

95

96

97
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FRÄMLINGEN
Ruggigt spännande!
Främlingen dyker upp från ingenstans. Hans identitet och motiv 
är okända, men informationen han bär på är obestridlig. Han 
viskar några ord i ditt öra och försvinner medan din värld rasar 
samman. Främlingens senaste offer är Adam Price, en man som 
hade allt, men som nu inser att hans lycka vilar på en mörk lögn.  
Harlan Coben har få övermän när det gäller att skapa nervkitt-
lande spänning och i Främlingen spelar han ut hela sitt register!

350 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

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

Vikt: 250 g, varav 125 g sötlakrits och 125 g saltlakrits.

ALLTID  
UPPSKATTAD

PRESENT!

Nervkittlande!

139:-

Specialpris

159:-
Ord. pris 249:-

98

99
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PLANERINGSKALENDER 
2019 – DOODLE
En kreativ kalender för  
ett kreativt liv!
En kalender du själv kan utforma och färgsätta 
efter eget tycke och smak. Här har du gott om 
utrymme för att själv skapa de listor som just du 
behöver för din planering – inköpslistor, tränings-
program, romanidéer eller varför inte en TV-serier-
jag-bara-måste-se-lista! Utöver veckouppslagen 
hittar du även månadsuppslag och årsplaner.

Format 148 x 210 mm. Spiralbunden.

DE KALLAR MIG  
SOLVALLAMÖRDAREN
En inblick i den kriminella världen!
I denna brutalt uppriktiga självbiografi berättar Janne Raninen 
om sin snåriga väg genom livet – om barndomen i Jordbro, om 
det omtalade dådet på travbanan och om mordet på hans barn-
domsvän, som skedde i efterdyningarna av det spektakulära 
Arlandarånet. Janne berättar också om sin roll i den beryktade 
hiphopgruppen Kartellen, om livet bakom murarna och om 
vägen tillbaka till ett liv i frihet. 

289 sidor. 150 x 215 mm. Inbunden.

Spännande 

självbiografi!

Färgsätt  
med din  

personliga  
stil!

179:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 249:-

100

101
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SVENSKA BROTT –  
SOMMARSTUGEMORDET I ARBOGA
Sanningen om brottet som fängslade Sverige!
Sent på kvällen den 3 augusti 2016 kommer ett desperat larm från en 63-årig 
kvinna i sommarstugan vid Hjälmaren. Det här blir upptakten till ett av de 
senaste årens mest omskrivna och sensationella mordfall. I detta inträngande 
reportage får vi följa alla de sanslösa turerna kring detta unika brottsfall, från 
den märkliga förhistorien till domarna i hovrätten.

224 sidor. Inbunden.

BATTERIBURK FÖR  
ÅTERVINNING
Med denna smarta batteriburk kan du förvara dina 
förbrukade batterier på ett snyggt och roligt sätt innan 
du lämnar in dem på återvinningsstationen. Sen är det  
bara att använda burken på nytt.

Höjd 140 mm.

ANKELSTRUMPOR 10-PACK
Superskön ankelstrumpa!
Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl  
som till vardags. Varje paket innehåller 5 par vita och 5 par svarta strumpor. 

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

SVENSKA  
 SANNA  
MORD- 

HISTORIER!

10-pack!

Smart lock!

149:-

Specialpris

249:-
Ord. pris 269:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 119:-

102

103

Strl 36 – 40104 Strl 41 – 45105
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MANNEN SOM SÖKTE SIN SKUGGA 
Femte delen i Millennium-serien!
Lisbeth Salander avtjänar ett kortare straff på kvinnofängelset Flodberga 
och det dröjer inte länge förrän hon kommer i konflikt med den interne 
ledaren bland fångarna, Benito. Parallellt med detta kommer hennes 
advokat Holger Palmgren över dokument som kastar nytt ljus över de 
myndighetsövergrepp Lisbeth utsattes för under sin barndom. Mikael 
Blomkvist börjar luska i historien och spåren leder åt ett minst sagt 
överraskande håll.

403 sidor. 140 x 215 mm. Storpocket.

VÄGGKALENDER 2019  
– KATTER
En julklapp med klös!
Kattälskarnas favorit – en helt oemotståndlig väggalmanacka 
med fantastiska färgbilder på underbart mysiga katter som 
leker, sover och busar! Månadskalendarium med vecko- 
nummer och namnsdagsregister samt plats för noteringar i 
varje datumruta. 

Format 295 x 390 mm. Spiralbunden.

Stora fina 
bilder!

Storpocket!

129:-

Specialpris

139:-
Ord. pris 159:-

106

107
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FÖRVARINGSPÅSE
Praktisk förvaringspåse!
För potatis, lök, vitlök och andra råvaror som 
kan förvaras i rumstemperatur i stället för att 
ta plats i ett kylskåp. Påsens material andas 
och släpper igenom luft vilket förlänger håll-
barheten. Rymmer upp till 2,5 kg potatis och 
försluts enkelt med en praktisk dragkedja.  
Handtvättas ut och in!

Material utsida 90% polyester, 10% bomull. 
Material insida polypropylen. 

Mått 260 x  380 mm.   

RIVJÄRN
Grovrivet, finrivet eller mittemellan!
Ett stadigt rivjärn med tre olika rivstorlekar. Med ett rejält handtag på toppen 
och en botten i gummi river du snabbt utan att rivjärnet glider åt sidan. 

Material rostfritt stål. 280 mm diameter. Höjd 285 mm.

ABSOLUT 
BÄSTA FÖRVA-

RINGEN!

Stadigt & rejält!

129:-

180:-

108

109
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SKÄRBRÄDOR 
Fyra mjuka skärbrädor  
i glada 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.

 FAMILJEKALENDER 2019 
– TRENDART
En kalender för hela familjen!
Lättöverskådlig och snygg väggkalender där varje 
månad ringas in med några inspirerande ord och 
aktiviteter som hör månaden till. Orden blir en på-
minnelse om de möjligheter och glädjeämnen som 
öppnar sig i takt med att året går! Fem kolumner 
med plats för namn och anteckningar. Block med 
shoppinglista ingår!

12 uppslag. 220 x 430 mm.  
Spiralbunden med plastficka och pennhållare.

Snygg  
och lättöver-

skådlig  
kalender!

Böjbar!
99:-

Specialpris

149:-
Ord. pris 159:-

111

110
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ALLA TIDERS DINOSAURIER – 
AKTIVITETSBOK
Kreativt pyssel med T-Rex & Co!
En spännande aktivitetsbok, fylld av fantasifulla, detaljrika bilder 
och med roliga och inspirerande aktiviteter för alla dinosaurieäls-
kare. Rita, måla och lös de finurliga uppgifterna!

63 sidor. 285 x 235 mm. Häftad.

ALLA TIDERS DINOSAURIER 
Färgglatt praktverk för hela  
familjen!
Alla tiders dinosaurier är en lättillgänglig faktabok för 
dinousaurieälskare i alla åldrar! Med lekfull finess presen-
terar författaren här 25 dinosaurier på varsitt uppslag 
och hans fantasieggande illustrationer kompletteras med 
spännande fakta, baserade på de senaste forsknings-
rönen. En framtida klassiker!

63 sidor. 285 x 235 mm. Inbunden. Ålder: 6-9 år.

Med stickers!

FINT  
PRAKTVERK  
OM DINO- 
SAURIER!

89:-

169:-

113

112
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UTI VÅR HAGE  
– SAMLINGSALBUM
Varning för skrattkramp!
Med sin klockrena och galna skildring av det 
svenska småstadslivet har Krister Peterssons 
Uti vår hage förtjänat sin plats i den svenska 
seriekulturens finrum. Här är Faló tillbaka i ett 
nytt samlingsalbum, där han med högmod i sin-
net och träskor på fötterna åter traskar runt i sitt 
Mjölhage. Självklart möter han den ena vardags-
katastrofen efter den andra. Hysteriskt roligt!

96 sidor. 220 x 220 mm. Häftad.

MALACO FAVOURITES
Alla favoriter i en blandning!
En härlig blandning av Cloettas älskade favoriter. Den 
innehåller nappar, sura meloner, kritor och det bästa från 
gott och blandat. Dina favoriter i en vinnande mix!

Vikt 900 g.

Sött, surt, 
salt – allt i 
en favorit- 
blandning!

Galet och kul 
om svenska 
småstads- 

livet!

189:-

99:-

115

114
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DU ÄR INTE ENSAM 
Ärligt och självutlämnande från 
Sveriges största influencer!
I uppföljaren till jättesuccén Monster berättar Joakim Lundell 
om sitt fortsatta liv, bland annat om hur det är att leva med 
diagnoserna Aspergers syndrom och ADD. Joakims tillvaro är 
ett liv med tvära kast, en bergochdalbanefärd där framgångar 
och glädje varvas med kriser och plötsliga infall som ibland 
leder rakt ner i avgrunden. Du är inte ensam är en stark berät-
telse om höga höjder och djupa dalar, om att förlora sin väg 
och hitta den igen.

200 sidor. Kartonnage.

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR
Perfekt för unga bokslukare!
En dag när Lisa, i vanlig ordning, blir jagad av det jobbiga kill-
gänget hamnar hon av en slump på skolans bibliotek. Där, längst 
ner på en hylla, får hon syn på en bok med det besynnerliga 
namnet Handbok för superhjältar. I det ögonblicket börjar Lisas 
resa mot att bli superhjälten Röda masken! Detta är första delen 
i serien om Lisa, en fartfylld och spännande berättelse om en tjej 
som tar saken i egna händer!

87 sidor. 215 x 150 mm. Inbunden. Ålder: 6-9 år.

NY BOK  
AV YOUTUBE  
STJÄRNAN! Mysrysare!

Bäst- 
säljare!

Specialpris

179:-
Ord. pris 229:-

Specialpris

149:-
Ord. pris 159:-
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SAL 305 
Uppföljaren till jättesuccén Rum 213!
Vem är det som tar Elviras hand just när hon håller på att somna? Och vem var 
det egentligen hon såg i sjukhussängen bredvid hennes? Elvira vet inte. Hon 
vet bara att hon cyklade omkull och att det nu händer saker som hon inte kan 
förklara. Kanske har det att göra med Dåris, det gamla övergivna hospitalet 
som hon ser från sitt rum på sjukhuset och som får henne att rysa av fasa.

207 sidor. 205 x 105. Inbunden. Ålder: 9-12 år.

NORDISKA GUDAR
Följ med på en spännande resa i den 
nordiska mytologins värld!
I detta vackert illustrerade praktverk har Johan Egerkrans tolkat de 
mest spännande och fantasifulla sagorna ur den nordiska  
mytologin. På vägen möter vi en rad spännande gestalter – gudar och 
monster, jättar och dvärgar, valkyrior och hjältar!

180 sidor. 225 x 285 mm. Inbunden. Ålder: 9-12 år.

STARS AND STRIPES 8-PACK
Sköna, trendiga och slitstarka strumpor!
Finns i fyra olika mönster. Strumporna passar alla; ung som gammal, kille som 
tjej. Varje paket innehåller 2 par av varje sort.

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

Mysrysare!

Fantastiska  
illustrationer!

8-pack!

149:-

Specialpris

149:-
Ord. pris 159:-

Specialpris

249:-
Ord. pris 279:-
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POCKETPAKET –  
SANNA BERÄTTELSER
MAMMA SA ATT JAG VAR SJUK av Julie Gregory 
RÖVARDOTTER av Jackie Ferm
DE OSKULDSFULLA Kristina Jones, Celeste Jones, Juliana Buhring

Berättelser som berör!
Ett känsloladdat pocketpaket med tre fascinerande uppväxtskild-
ringar. ”De oskuldsfulla” är en otrolig historia om tre systrar som 
växer upp i en religiös sekt och om deras flykt ifrån detta liv.  
I ”Mamma sa att jag var sjuk” berättar Julie Gregory om sina egna 
erfarenheter av Münchhausen by proxy. Jackie Ferms ”Rövardotter” 
är en självbiografi om att växa upp som dotter till en av landets 
mest ökända brottslingar, Lars-Inge Svartenbrandt.

3 x pocket.

FAMILJEKALENDER 
2019 – PLANERA MERA 
Håll reda på familjen  
och undvik jobbiga  
krockar i planeringen!
Smidig familjekalender med allt du behöver för 
att ha full kontroll över familjens alla aktiviteter. 
Här håller du ordning på var alla ska befinna sig 
och när. Boken har ett tåligt omslag med gum-
miband och utbytbart motiv i plastficka. Den 
innehåller veckouppslag, årsplaner för bättre 
översikt, flyttbar linjal och plastfickor!

Format 148 x 210 mm. Spiralbunden.

3 x pocket!

Ordning 
och reda 
på hela 

familjen!

Specialpris

149:-
Ord. pris 169:-

Specialpris

189:-
Ord. pris 229:-
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101 IDROTTSLEGENDER 
Underhållande om sportens 
största legender!
I detta rikt illustrerade verk får du möta intressanta 
idrottsprofiler från olika epoker och olika sporter – från 
Mora Nisse till Usain Bolt! Utöver beskrivningen av dessa 
idrottares bakgrund och karriärer bjuds läsaren också på 
mängder av roliga anekdoter och citat. Exempelvis när 
Ingemar Stenmark tröttnade på en reporters frågor och 
sa: ”Åk själv så får du se hur jävla lätt det är!”

224 sidor. 140 x 200 mm. Inbunden.

FLASKA MED FRUKTBEHÅLLARE
Med den här härliga vattenflaskan kan du smaksätta ditt vatten med din favoritfrukt. 
Lägg uppskuren frukt och/eller bär i behållaren och fyll på med vatten eller annan dryck.

Volym 800 ml. Material BPA-fri titanplast.

Uppfriskande!

Legender 
inom  

sporten!

99:-

Specialpris

149:-
Ord. pris 179:-

124

BLÅ125 ROSA126
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MALACO ALLSORTS  
(ENGELSK KONFEKT)
Ständigt lika populär!
Fyll godisskålen med detta klassiska färgglada godis. I denna 
megabox av 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 1000 g.

SKÅL SWEETHEART
En söt kärleksskål i form  
av ett hjärta!
Den perfekta kärleksgåvan till någon som ditt hjärta klappar 
lite extra för. Utmärkt att servera snacks och godis i eller 
bara låta stå framme som dekoration. Skålen är tillverkad i 
glaserat stengods och tål maskindisk. Levereras i fin present-
förpackning!

Mått 130 x 110 x 45 mm. Material stengods.

Kärleksgåva!

1 kg  
godis!

139:-

149:-

127

128
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TOMTEN DEN LÅNGA  
– 3 FIGURER
En charmfull tomtetrio, med 
långa skägg och härliga luvor! 
Tomtarna är designade av Ruth Vetter, en av  
Nääsgränsgårdens mest populära formgivare! 

Höjd 95-70 mm.

GOD JUL!  
ÖNSKAR TOMTEN 
En smällkaramell med 
humor, nostalgi och 
julstämning!
Vem fastnar med skägget i brevlådan 
varje jul? Tomten, förstås! I snart ett 
halvsekel har illustratören Jens Ahlbom 
förundrat oss med sina underfundiga, 
egentillverkade julkort. Nu har han änt-
ligen samlat sina kluriga samtidskom-
mentarer i en bok. 

208 sidor. 255 x 210 mm. Häftad.

KOSTA BODA LJUS-
LYKTA, 3-PACK
Vackra ljuslyktor  
från Kosta Boda!
Ljuslyktorna är designade för att lysa 
upp nätterna och glittra fint på dagarna! 
Lyktorna kan även användas till mer 
praktiska ändamål, som skål för flingsalt 
eller annat! Tål maskindisk. 

Diameter 72 mm. Höjd 60 mm.

SVENSK  
DESIGN AV  

HÖGSTA  
KVALITÉ!

Kul och  
klurig jul- 

humor!

Tål maskindisk!

129:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 109:-

299:-

129

130

131
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PÄRLPLATTEDJUR
Roligt julpyssel för stora och små!
Alla kan leka med pärlor. I den här boken får du dessutom lära dig 
hur man gör riktigt tjusiga pärlplattedjur! De är större och mer 
uttrycksfulla än de vanliga motiven och alla kan göra dem! Boken 
innehåller tydliga beskrivningar och många smarta tips. Allt du 
behöver är pärlor och pärlplattor så är du redo för många roliga 
pärlplattestunder tillsammans med hela familjen!

121 sidor. 200 x 255 mm. Inbunden. Ålder: 6-9 år.

PUSSEL – MY LITTLE PONY 4-I-1 
Härligt färgglada barnpussel! 
Barnens favoriter My Little Pony. I asken medföljer 4 fina pussel med olika  
antal bitar, 35, 48, 54 och 70. På detta sätt kan barnen steg för steg höja nivån! 

Från 4 år.

4 olika nivåer!

Stora  
roliga  
motiv!

149:-

139:-

132

133
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BABBLARNA PYSSELPAKET
Pysselbok för de små med kritor, 8-pack!
Nu kan du pyssla med alla de söta karaktärerna ifrån Babblarna! Denna 
pysselbok innehåller 24 sidor av roligt pyssel, samt massor av fina klister-
märken. 8-pack kritor i härliga färger!

24 sidor. 205 x 295 mm. Häftad. Ålder 1-6 år. 

DET SPÖKAR!  
– EN HÅRRESANDE GUIDE 
Kittlande spökvandring genom  
vårt avlånga land!
Spökar gör det i hela landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. På slott,  
kyrkogårdar, hotell ruiner och prästgårdar. Här guidas läsaren till en mängd 
olika platser, där ”den andra sidan” gjort sig påmind, på ett eller annat sätt. 
Med gastkramande bilder av serietecknaren Dick Qwarfort!

122 sidor. 250 x 175 mm. Inbunden.

24 sid  
pyssel med 

klister- 
märken!

Gastkramande!

Specialpris

149:-
Ord. pris 179:-

89:-

134
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SÄLLSKAPSSPEL  
– ÄCKLIGA FAMILJERNA
Roligt för barnsliga i alla åldrar!
Tampa Blodqvist, Kråke Snoring och Anna-Fisa Prut-
tarström är bara några av alla de snuskiga figurerna du 
möter i detta spel! Känner du till Kräkman, Bajsenstråle, 
Kiss, Hårsson, Svettfors, af Toaborste och de andra äckliga 
famlijerna? Inte det? Då är det hög tid att träffa dem i det 
här härligt äckliga kortspelet för hela familjen. 

Mått 95 x 130 mm. 41 spelkort. 10 familjer.

SVENSKA DASSBOKEN 
Din räddare i nöden!
Du gamla, du fria… Ja det är självklart dasset det handlar om. I 
Svenska dassboken blandas vårt folks värsta och bästa bedrifter 
med hysteriskt roliga citat om fosterlandet, skandinaviska stollig-
heter och mycket, mycket mer!

144 sidor. 150 x 150 mm. Mjukband.

FANTOMEN PRESENTBOK
Exklusiv presentbok med skurkarnas skräck!
Denna actionspäckade presentbok är den ultimata presenten till alla de som växt 
upp med den vandrande vålnaden – eller till alla som vill upptäcka vilken superhjälte 
som egentligen klär bäst i sina trikåer! Årets tema är Singh-piraterna, ett gäng som 
varit Fantomens fiender genom århundraden. Här får vi för första gången följa 
denna kriminella organisation genom alla dess olika skepnader!

128 sidor. Häftad.

Dasshumor!

Superkul med 
Äckliga  

Familjerna!

Nytt äventyr!

189:-

Specialpris

79:-
Ord. pris 89:-

Specialpris

139:-
Ord. pris 149:-
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MEMO – PRUTTKUDDE
Perfekt att spela med hela familjen!
Spela memo på ett nytt och fantasifullt sätt! Här gäl-
ler det att para ihop olika korta ord till ett samman-
satt. Det kan bli riktiga ord som finns i språket eller så 
gör man nya sammansättningar – som kattpudding, 
näsborste och varför inte pruttfjäril?

Mått 130 x 130 mm. Innehåller 42 memobrickor. 

KALLE ANKA OCH HANS VÄNNER 
ÖNSKAR GOD JUL
Juliga äventyr i Ankeborg!
Kalle och familjen ska fira jul hos Farmor Anka, men Farbror Joakim har fått 
en ny megadator som ska hjälpa honom att tjäna ännu mer pengar. Han 
har helt enkelt inte tid med jul. Men julens ande låter Farbror Joakim åter-
uppleva sin barndoms jul i Skottland, guldgrävarjul i Klondyke och familjens 
jul utan honom. En framtid helt utan jul övertygar honom till slut att julen 
är den viktigaste högtiden!

Boken innehåller julhistorier med Kalle, Farbror Joakim, Knattarna, Kajsa, 
Musse Pigg, Långben, Farmor Anka och självfallet – jultomten!

250 sidor. 206 x 140 mm. Kartonnage.
©

 D
is

n
ey

12 ST 
JULHISTORIER  

MED KALLE  
OCH HANS  
VÄNNER!

Dasshumor!

Galet kul memo!

99:-

Specialpris

139:-
Ord. pris 149:-
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LILLA FRIDOLF PRESENTBOK
Sveriges mest älskade toffelhjälte  
i högform!
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 sid. Inbunden.

DOFTLJUS
Night before Christmas: Madagascar Vanilla 
Spirit of Christmas: Winterwoods  
Ett rogivande doftljus som sprider en härlig doft. 
Finns i två olika varianter – Winterwoods som har 
en hemtrevlig doft av cederträ och Madagascar 
Vanilla med en lyxig doft av vanilj. Båda i snygg 
julig design.

Diameter 67 mm, höjd 129 mm. Vikt 312 g.  
Brinntid 45 timmar.

Toffelhjälten!

VÄLDOFT  
I HEMMET  
MED HÖG  

MYSFAKTOR!

129:-

119:-

143
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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. Förpackning 250 g.

91:AN PRESENTBOK NR 9
En svensk julklassiker!
91:an Mandel Karlsson, Sveriges mest älskade soldat, är tillbaka. 
Med glimten i ögat och ett milt sinnelag klarar han sig ur alla knipor, 
självförvållade eller de som den oförbätterlige 87:an drar in honom i. 
Kampen om Elviras gunst går vidare! Denna presentbok bjuder på en 
härlig samling fina berättelser med 91:an att avnjuta med ett leende 
på läpparna. 

64 sidor. 175 x 270. Kartonnage.

Svensk  
serie- 

klassiker!

5 olika smaker!

119:-

129:-
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HÄLGE JULALBUM NR 27 
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 foto-
montage!

48 sidor. 210 x 300 mm. Häftat.

PUSSEL – WINTER  
LANDSCAPE, 1000 BITAR 
Koppla av med ett pussel!
Kvalitetspussel med motiv av ett vackert vinter- 
landskap. Få saker är lika avslappnande som att 
lägga pussel tillsammans. I takt med att bit efter bit 
faller på plats framträder ett vackert vinterlandskap!

Mått 680 x 480 mm.

ETT ÅRS GARANTI

TRYGGHETS-
GARANTI

Vackert  
vintermotiv!

1000  
bitar!

HÄLGES  
HISNANDE  
BRAVADER!
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