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HÄRLIGT BRETT SORTIMENT – BÄSTA KATALOGEN NÅGONSIN!

Svensk
tradition
sedan
1906!

153 st

jultidningar,
böcker och
presenter!

JULTIDNINGAR & PRESENTER!
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KLASSIKER TILL NYA FAVORITER
BÖCKER, PYSSEL, SMARTA SAKER – ALLT FRÅN

TRYGGHETS-

GARANTI

1
BAMSE JULALBUM NR 32

Spännande äventyr på Bamses julafton!
Massor av rolig läsning i årets julalbum med spännande berättelser
som Bamses julafton, Nalle-Maja & lucialjusen, Familjen Kanins jul
och Julklappen ger jag katten i, sa katten!
48 sidor. 210 x 288 mm. Limbunden.

€ 12,90
Copyright: Rune Andréasson

Bamses
bästa
juläventyr!

2 STORA JULPÅSEN 2022

Julkort och julklappsetiketter i en
och samma påse!
En fullmatad julpåse med allt du behöver inför julen: 24 självhäftande julklapppsetiketter och 14 glada stickers, samtliga med roliga
figurer från Pettsson & Findus. Du får dessutom 15 stämningsfulla
julkort med juliga motiv från Pettsson & Findus, Elsa Beskow m fl!
Innehåller 24 julklappsetiketter, 14 julstickers, 15 julkort.

€ 6,90

2

HÄRLIGA
JULMOTIV!

3
STORA JULJOURNALEN 2022
Skapar julstämning!

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

€89:12,90
MYSIGA
PYSSEL
OCH GODA
RECEPT!

er!
Klassik

4
ÄKTA JULKOLA

€99:13,90

Gammaldags julkola av högsta kvalitet!
Presentask med 480 gram 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 480 g.

3

5
HÄLGE PRESENTBOK NR 27
Hälge-humor som levererar!

Årets presentbok bjuder som vanligt på dråpliga äventyr med Hälge,
jägarna i byn Avliden och djuren i skogen. Han driver med hundar
och jägare och undviker med en hårsmån att bli en söndagsstek. Här
bjuds det på klassiker av Mortimer samt nya Hälge-serier av den nya
generationen!
52 sidor. 215 x 300 mm. Kartonnage.

€ 18,90

6

© Egmont Publishing AB, Lars Mortimer

Humor
med Hälge
som bäst!

a med!
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JULPYSSELVÄSKA

Pyssla och sjung, var du än är!
Med den här pysselväskan får barnen många roliga och
mysiga stunder. Väskan är liten, lätt och perfekt att ta med
på jullovet när du reser i bilen, på flyget eller på tåget. Innehåller 3 aktivitetsböcker, 1 sångbok och 1 pussel i miniformat, samtliga baserade på Catarina Kruusvals böcker
om Ellen och Olle!
Mått väska 163 x 120 x 24 mm. Ålder 3–6 år.

€ 14,90
4

7
LUNA OCH SUPERKRAFTEN:
DET OSYNLIGA BARNET
Tredje boken om Luna!

När Lunas kompis Ben berättar att det finns en osynlig och ensam person i Lilla Vargudden har hon först svårt att tro honom.
Osynliga människor finns väl bara i sagorna. Snart inser Luna
att Ben faktiskt har rätt, men frågan är vad de kan göra för att
hjälpa den osynliga? Den efterlängtade tredje delen i serien
om Luna är en spännande berättelse om svåra känslor och om
rätten att få vara annorlunda.
116 sidor. 157 x 207 mm. Inbunden. Ålder 6–9 år.

€ 19,90

8
JULENS GODASTE KNÄCK
Vad vore julen utan knäck!

fter!
a
r
k
a
Magisk

SÖT, SEG
OCH
JÄTTEGOD!

På polkagriskokeriet i Gränna kokas knäcken enligt ett urgammalt
klassiskt recept. Den blir precis som den ska vara, lagom seg, med
väl avvägd sötma och rätt mängd mandelspån. Mums!
Vikt 185 g.

€ 19,90
5

9
ASTA LJUSSTAKE

Vacker ljusstake i svart smide!
Böljande ljusstake i svart smide med fina mässingdetaljer och plats för
fyra ljus. Den är designad för att användas året om men fungerar även
utmärkt som adventsljusstake vid julen. Placera den på bordet som en
del av dukningen eller låt den pryda din fönsterbräda!

JULMYS
MED
JULLJUS!

Material svart smide. Mått 240 x 135 x 240 mm. Vikt 600 gram.

€ 39,90

!
7-pack

Specialpris

€179:19,90
Ord. pris 199:-

10

Strl 36 –40

DAMSTRUMPOR, 7-PACK

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

6

11
4 ST TRÄPUSSEL –
PETTSSON & FINDUS
Fina träpussel med
omtyckta motiv!

Pussla loss med gubben Pettson och
hans galna katt Findus. I denna fina
pusselbox finns fyra roliga pussel om
vardera 12 bitar. Pusslen levereras i en
liten trälåda med skjutlock, där bitarna
förvaras när de inte används.

€ 19,90

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

en!
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n
o
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i
Favor

12

4 st
olika
motiv!

BONDEN BLOM: STACKARS TRAKTOR
Barnens favoritbonde i högform!

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

€ 10,90

150 st
Fler änmärken!
klister

13
EN DAG PÅ BONDGÅRDEN:
PYSSELBOK MED KLISTERMÄRKEN
Släpp loss pysselglädjen!

I denna pysselbok får du följa med under en dag på bondgården och
prova på en rad roliga sysslor som att sätta potatis, köra traktor och
mata alla de fina djuren. Med boken följer också 150 klistermärken
som du kan använda för att skapa dina egna berättelser!

€ 10,90

24 sidor. 216 x 277 mm. Häftad. Ålder 3–6 år.

7

14

€ 24,90

DEKORTOMTAR, 4 ST

Julens vackraste tomteskara!
Fyra dekortomtar i olika storlekar i svensk originaldesign
från Nääsgränsgården. Denna oemotståndliga tomtekvartett håller julens fana högt och kommer att få en
given plats i ditt julfirande om du släpper dem över
tröskeln. De är också perfekta att ge bort som present!
Höjd 45, 65, 75 och 100 mm.

FIN
SVENSK
DESIGN!

15
JULPUSSEL –
BAMSE, 100 BITAR

Pussla och försök hitta
jultrollen!
Att lägga pussel är inte bara roligt, det är
också ett utmärkt sätt att koppla av och
öva upp sitt logiska tänkande. Detta pussel består av 100 bitar och är perfekt för
den som är redo för en utmaning. Försök
hitta alla 24 jultrollen i den färdiga bilden!
Mått pussel 500 x 300 mm.

€ 20,90
8

Kul
Bamsemotiv!

16
5 MINUTERS JULSAGOR

Perfekt för godnattstunden!
Denna bilderbok bjuder på tolv härliga julsagor fyllda av
magi, snö och äventyr. Här hittar du dina favorit karaktärer från Disney och Pixars fantastiska värld. Sagorna är
precis lagom långa för en mysig godnattstund!
192 sidor. 205 x 255 mm. Kartonnage.

€ 24,90

HÄRLIGA
JULSAGOR,
LAGOM
LÅNGA!

17
POPCORN MAKER
Perfekta popcorn!

Popcorn Maker som ger 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!
Material silikon. Höjd 145 mm.
Diameter 200 mm.

Gör goda
popcorn
i mikron!

€ 27,90
9

18
VARMA & KRYDDIGA
SMOOTHIES – VÄRMANDE
VITAMINBOMBER

Underbara och goda smoothies!

Varmaies!
h
smoot

En varm och kryddig smoothie är perfekt som kroppsvärmare
och innehåller dessutom massor av vitaminer och andra
nyttigheter som håller förkylningar på avstånd och stärker
immunförsvaret. I denna bok hittar du ett trettiotal riktigt bra
recept på smoothies för alla tillfällen. Allt från värmande äppel
och kanelsmoothies och smarriga pepparkakssmoothies till
energirika bärsmoothies av olika slag – vilken blir din favorit?
77 sidor. 177 x 248 mm. Inbunden.

€ 19,90
JULIGA
DOFTER
I DITT
HEM!

19

Sparkling Winter

20

Happy Holiday

DOFTOLJA

Ljuvliga och juliga dofter!
Doftolja med friska dofter som skapar en härlig stämning i 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. Finns i två varianter, Happy Holiday med en skön doft av
solmogna fikon och Sparkling Winter med en skön doft av nytvättad bomull!
Material glasflaska. Volym 80 ml. 100 x 50 mm. 6 st pinnar i trä. Total höjd 210 mm.

€ 17,90
10

21
FAMILJEKALENDER 2023
– MED STICKERS
Håll reda på familjen!

Familjekalender med allt du behöver för att ha full kontroll över
familjens alla aktiviteter. Tack vare det medföljande stickersarket
blir det både roligare och lättare att planera vardagspusslet tillsammans. Med fem kolumner och plats för anteckningar.

€ 19,90
r!
e
k
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a
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Format 295 x 420 mm. Spiralbunden.

22 PUSSEL – DALAHÄSTAR,
500 BITAR

Ett pussel för hela familjen!
Färgglatt kvalitetspussel med fina motiv av den klassiska dalahästen. Koppla av och njut av att se bilden växa fram, för dig
själv eller tillsammans med familj och vänner!
Mått pussel 600 x 360 mm.

Fina
motiv
500
bitar!

23

€ 24,90

PUSSEL – GÖTA KANAL,
500 BITAR

Unna dig en rogivande pusselstund!
Kvalitetspussel med fina motiv hämtade från Göta kanal, en
av vårt lands mest ikoniska miljöer. I takt med att bit efter
bit kommer på plats kommer du förmodligen också känna
hur lugnet breder ut sig inom dig – att lägga pussel är rena
meditationen!
Mått pussel 600 x 360 mm.

€ 24,90

11

24

Guld

25

Röd

JOYLIGHT DEKORATIONSTOMTE
Årets gulligaste tomte!

€ 19,90

Batteridriven dekorationstomte med LED-belysning. En härlig dekoration som
fyller hemmet med julstämning och kan passa på många platser, varför inte
under granen? Finns i två varianter: guld och röd!
Höjd 28 cm. 3 st AG13-batterier (ingår).

FINASTE
TOMTEN
MED LED
BELYSNING!

26

Svart

27

Mässing

FLAMME DEKORATIONSRING

Inomhusdekoration i stilren design!
En 28 cm svart, vacker metallring med det fina antikljuset Flamme i
15 cm som lyser med varmvitt sken. Fin att dekorera med i fönster
eller mot en vägg. Ställ in timern efter önskemål men undvik att
hänga den i direkt solljus då vaxljuset kan smälta av värmen!
Höjd 300 mm. LED ljus (medföljer). 1 AA batteri (ingår ej).

TRENDIGA
OCH SMARTA
DEKORATIONS
LJUS!
12

€ 29,90

28
JULENS BÄSTA KRYSS

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

€ 9,90

Både
lätta och
riktigt
svåra!

JULIGA
OCH SKÖNA
DOFTER!

29

Sparkling Winter

30

Happy Holiday

DOFTLJUS

Exklusiva doftljus med vintriga dofter!
En fröjd för sinnena och balsam för själen. Doftljusen finns i två
varianter: Happy Holiday, med en skön doft av solmogna fikon och
Sparkling Winter, med en skön doft av nytvättad bomull!
Material glasburk, paraffin. Mått 102 x 112 mm.
Brinntid ca 35 timmar.

Specialpris

€189:19,90
Ord. pris 199:-

13

31
SUDOKU

Sätt hjärncellerna på prov!
Sudoku är ett av våra mest älskade tidsfördriv. I den
här behändiga pocketboken finns ca 200 sifferpussel
på olika nivåer – allt från lättlösta sudokun till sådana
som är riktigt knepiga. 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. Format 110 x 180 mm. Pocket.

€ 10,90

LÄTTA
OCH SVÅRA
NIVÅER!

32

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 skickligaste korsordskonstruktörer. De populära bildkryssen
dominerar, men här finns också knepiga krypton och luriga ordflätor. Lösningar till alla kryss hittar du i slutet av boken!
84 sidor. Format 220 x 300 mm. Mjukband.

€ 15,90
14

Korsord,
bildkryss och
ordflätor!

33
FOTBOLLSSTJÄRNOR 2023
Ett måste för den
fotbollsintresserade!

I Fotbollsstjärnor 2023 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 vassaste anfallarna och de mest
lovande talangerna. Dessutom innehåller boken spännande
läsning om de stora cuperna och de största ligorna!
128 sidor. 215 x 305 mm. Kartonnage.

€ 24,90

Lysande
stjärnporträtt!

34
HOCKEYSTJÄRNOR 2023
Läs, jämför och sätt ihop din
egen superfemma!

I Hockeystjärnor 2023 porträtteras de 50 främsta och mest
intressanta spelarna i världens bästa liga, NHL. Varje
spelare presenteras med tuffa actionbilder, spännande
citat och intressanta fakta!
112 sidor. 215 x 305 mm. Kartonnage.

Supercoola
actionbilder!

€ 24,90

15

rgFina fä fier!
a
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35
FÅGLAR I SVERIGE & NORDEUROPA
Den enda fågelguide du behöver!

Praktisk fältguide för nybörjaren som på ett enkelt sätt vill kunna bekanta sig
med och identifiera de vanligaste arterna i Sverige och övriga Nordeuropa.
Samtliga arter presenteras med färgfotografier och kortfattade beskrivningar
av viktiga kännetecken. Tack vare det smidiga formatet är detta en handbok du
lätt kan ta med dig överallt – på semestern, skogspromenaden eller utflykten!
160 sidor. Mått 130 x 180 mm. Mjukband.

36
VÄRSTA DJUREN

€ 12,90

jur!
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t
Häf

Fakta och pyssel för nyfikna barn!
Här finner du häftiga rekord om vilka djur som är störst,
snabbast, farligast eller har bästa kamouflaget. Testa dig
själv med superroliga pyssel, quiz, bildfrågor, korsord, finn
fem fel med mera.
24 sidor. Mått 170 x 240 mm. Limbunden.

Skratntg
!
varni

37

€ 10,90

GÅTOR FÖR BARN

Klura, gissa och skratta i massor!
Lös dessa och många andra knepiga gåtor genom att ställa de rätta motfrågorna men se upp då endast frågor som kan besvaras med ja eller nej är
tillåtna. En lekledare berättar vad som har hänt innan hon/han kan besvara
deltagarnas frågor i jakt på den riktiga historien!
48 sidor. 165 x 160 mm. Inbunden.

16

€ 10,90

Sortera
lätt och
smidigt!

MILJÖ
smart

€ 15,90

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

Tre stycken 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.

39

40
GALLTVÅL

FLYTANDE GALLTVÅL

Ekologisk tvål belönad
med toppbetyg!

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

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!

Volym 500 ml.

Vikt 100 g.

€ 18,90
lig!
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€ 10,90
MILJÖ
smart

17

VACKER
ADVENTSSTJÄRNA!

41

42

Röd

Guld

ADVENTSSTJÄRNA

€ 14,90

Julmys med stjärnglans!
Vacker pappersstjärna med hålmönster och struktur. Perfekt att sätta
upp i fönstret och ett säkert kort när det gäller att fylla hemmet med
äkta julkänsla. Finns i två fina färger: röd och guld!
Material papper av återvunnen bomull. Bredd/höjd 630 mm.
Sladd med armatur medföljer ej.

43
BONDEPRAKTIKAN
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Tidlös klassiker!

Bondepraktikan fanns till hjälp långt innan SMHI och femdygnsprognoser på TV fanns att tillgå för att sia om väder och vind. Denna rika
samling folkvisdom förklarar inte bara hur man ska tolka naturens tecken
utan ger även råd och vägledning om mycket annat i livet. Den har under
flera hundra år varit en av Sveriges mest lästa och uppskattade böcker.
Ta reda på vad jorden, himlen och havet kan berätta för dig!
168 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.
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€ 17,90

44
CYRA CITRUSPRESS

Marknadens bästa citruspress!
Snygg och användarvänlig citruspress med två bekväma handtag
– perfekt när du ska pressa färsk apelsinjuice till söndagsbrunchen
eller behöver citrussaft till dina drinkar. Citruspressen är tillverkad
av aluminium och tål maskindisk.
Längd 22 cm. Material aluminium.

Smart,
snygg press
för citrus
frukter!

€ 24,90

45
TRÄDGÅRDSKALENDERN 2023
Den perfekta julklappen till alla
trädgårdsälskare!

Kalendern som hjälper dig med plantering och planering under
hela året. I Trädgårdskalendern finns något både för nybörjare
och vana odlare. Fylld med vackra illustrationer, odlarglädje
samt ger dig tips och råd under hela trädgårdsåret. Varje månad
bjuds du även på ett härligt recept med säsongens godsaker!
84 sidor. 170 x 260 mm. Limbunden.

€ 17,90
TIPS,
RÅD OCH
ODLARGLÄDJE
ÅRET RUNT!
19

46

Silver

47

Guld

SAGAFORM STÅLFLASKA

Håller drycken kall eller varm!
Snygg vattenflaska med en avancerad vakuumkonstruktion av dubbla
stålväggar som ger en extra bra isolering utan kondens. Flaskan håller
drycken iskall upp till 16 timmar eller varm upp till 8 timmar!
Höjd 255 mm. Diameter 70 mm. Volym 50 cl.
Material rostfritt stål.

FÖR
VARM
OCH KALL
DRYCK!

MILJÖ
smart

€ 34,90

48
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GRETA PÅ SKATTJAKT

Häng med på äventyr med
Greta och Georg!
Mormor och morfar Gris har förberett en spännande skattjakt. Greta och kapten Georg får en
skattkarta och flaskpost från en sjörövare! Men
kommer de att lyckas hitta skatten? Greta på skattjakt är en fin bilderbok som snabbt blir en favorit
under lässtunden!
24 sidor. 210 x 210 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

€ 10,90
20
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Baka

101 BRÖD DU MÅSTE BAKA
INNAN DU DÖR
Låt hemmet fyllas med doft av
nybakat bröd!

Att baka sitt eget bröd har bara fördelar: det är godare,
billigare och dessutom är själva bakandet både lustfyllt
och rogivande. I denna bakbok hittar du recept på både
vanliga och lite mer speciella bröd. Här finns något för
alla smaker och du får dessutom en mängd bra tips om
utbakning och tillbehör!

€ 19,90

239 sidor. 152 x 222 mm. Inbunden.
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€ 14,90

50
MUFFINSFORMAR, 12-PACK
Snygga och praktiska formar!

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

51

MILJÖ
smart

ROLIGA FAKTA FÖR BARN:
PLANETER OCH RYMDRESOR

till
Guidersum!
unive

Upptäck hur spännande vårt universum är!
Denna uppslagsbok tar dig med på en hisnande resa genom världsrymden
och bjuder på mängder av spännande fakta om allt från asteroidbälten och
rymdfarkoster till jätteteleskop och galaxer långt, långt bort. Texten varvas
med spektakulära fotografier i en kosmiskt spännande mix. Planeter och
rymdresor är en oslagbar guide till universum, vårt solsystem och vad som
finns bortom det!
49 sidor. 292 x 221 mm. Inbunden.

€ 12,90
21

52 HAMBURGAR SMASHER

Gör hamburgare som proffsen!
Rejält smashjärn med slät undersida och ett brett handtag som
gör det lätt att reglera trycket och få fina jämntjocka burgare.
Den stora fördelen med att smasha köttet är att man ger burgaren en härligt krispig yta och samtidigt ser till att den bevarar
sin saftighet genom hela tillagningen!
Diameter 175 mm. Material rostfritt stål.

53

GÖR
STORA OCH
KRISPIGA
BURGARE!

€ 34,90

PINO PIZZASET MED
KNIV OCH SKÄRARE

Smidig
och lätt att
använda!

Ett måste för pizzaälskare!
Set med två pizzaredskap – en pizzaskärare och en
pizzakniv. Båda med blad av rostfritt stål och stadiga
handtag i vacker akacia. Med de här redskapen får du
till den perfekta pizzaslicen!
Material akacia och rostfritt stål.

€ 19,90
7-pack!

€ 19,90

54

Strl 41 – 45

MÖNSTRADE HERRSTRUMPOR,
7-PACK
Klassiska herrstrumpor!

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

22

55
POCKETPAKET – DECKARE
Spännande julläsning!

3 ST

Skyddsängeln (Sofie Sarenbrant). Kriminalinspektör Emma Sköld är fast besluten att hitta
sin kollega som försvann spårlöst före en
rättegång för sju månader sedan. Samtidigt
får hon ett oförklarligt mord på halsen då en
äldre man hittas död på ett övergivet mentalsjukhus och hans identitet gör Emma besatt
av att lösa fallet.

SPÄNNANDE
DECKARE!

Pojken från skogen (Harlan Coben). Ett barn
hittas i skogen där han överlevt ensam utan
mänsklig kontakt och utan minne av var han
kommer ifrån. Pojken får namnet Wilde. 30 år
senare återvänder han till skogen då han blivit
utstött från den stad han vuxit upp i.
I drakens spår (Tom Clancy). Ombord en
isbrytare i Arktis uppmärksammar en forskare
mänskliga skrik från en av undervattensmikrofonerna. Samtidigt letar de kinesiska
myndigheterna efter den försvunna forskaren
Liu Wangshu vars projekt kan revolutionera
landets militära teknologi.
3 x pocket.

€ 25,90
56
SVENSKARNA PÅ TITANIC
Fascinerande tidsdokument!

Titanics dystra öde är väl känt men vad många kanske inte vet är
att det fanns hela 123 svenskar med ombord vid fartygets förlisning. I denna rikt illustrerade bok får vi ta del av deras skiftande
öden. Vi får bland annat stifta bekantskap med den i hemlighet
utblottade förstaklassresenären Erik Lind och möter även den
unga Olga Lundin, som skrikande och mot sin vilja kastades i en
livbåt. Ett måste för den historieintresserade!
350 sidor. Mått 160 x 230 mm. Inbunden.

Titanics
tragiska
öde!

€ 29,90
23

57

Prosecco

58

Milk Cotton

DOFTLJUS

Ljuvliga dofter!
Exklusiva doftljus med trendiga dofter som skapar trivsel i ditt
hem. Ljuset sprider väldoft och harmoni i hemmet men är också
perfekt att ge bort som present. Trendig och snygg förpackning!
Höjd 80 mm. Diameter 65 mm. Brinntid ca 20 timmar.
Innehåller 92% soyavax, 5% doft, 3% microcrystallinevax.

GODA
DOFTER
OCH STILREN
DESIGN!

59
VINTER HOS WOOD
Maten som lyser upp i
vintermörkret!

Detta är en bok för den som vill göra den mörka årstiden ljusare, varmare och oändligt mycket godare.
Med omsorg om varje detalj presenterar Sofia Wood
här sina allra bästa vinterrecept: mat för regniga tisdagar i november, för en avslappnad jul, ett vackert
nyår och en social men plånboksvänlig start på det
nya året. De flesta recepten är helvegetariska men
det bjuds även på smarrig fisk och en del ljuvliga
veganska rätter!
187 sidor. 198 x 268 mm. Inbunden.

€ 29,90

24

€ 14,90
Massor
av mysiga
middagstips!

60

Beige

61

Vit

LED ANTIKLJUS, 2 PACK
Slå på och av själv eller låt
timern sköta det!

Verklighetstrogna LED-antikljus med vackert
skruvad form. Den naturtrogna lågan lyser med ett
härligt varmvitt sken och tack vare den inbyggda
timern är det lätt att hålla koll på när de ska lysa!

TRENDIGA
LJUS MED
SKRUVAD
FORM!

Höjd 25 cm. Drivs av 4 AA-batterier (ingår ej).

Tips på
naturnära
äventyr!

62
52 SMÅ ÄVENTYR MED
STORA UPPLEVELSER
Upptäck Sveriges natur!

Den svenska naturen är fylld av sagolika miljöer som
bara väntar på dig. Den här boken ger dig 52 tips på naturnära äventyr. T ex vandra vid pittoreska sjöar, besöka
mystiska grottor, glida fram i kajak eller på långfärdsskridskor, upptäcka öppna landskap från cykelsadeln
med mera. Turerna är tänkta att inspirera dig att hitta
ut i naturen och låta dig finna dina egna äventyr!

€ 24,90

272 sidor. 170 x 225 mm. Inbunden.

€ 19,90
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52 UTEMANINGAR FÖR MER TID I NATUREN
Ta steget ut i det fria!

Behöver du inspiration och motivation för att få till mer äventyr i vardagen och mer natur i ditt
liv? Då är det här aktiveringsspelet något för dig. Du får 52 inspirationskort, ett äventyr för varje
vecka hela året!
Innehåller 52 kort. Mått 90 x 60 mm.

€ 19,90
25

EKOLOGISK
SVENSKTILLVERKAD
HANDKRÄM!

64

Björktuva

65

Åkermynta

HANDKRÄM

Ta hand om dina händer!
Mjuk och återfuktande handkräm med naturliga och ekologiska
ingredienser, fria från paraben, silikon och PEG. Krämen innehåller
bland annat sheasmör, aloe vera och björkextrakt som har återfuktande och helande egenskaper. Finns i två varianter: Björktuva, med
frisk doft av citron, bergamott och orkidé samt Åkermynta, med
härliga toner av lime, persilja och mynta!
Volym 50 ml.

€ 15,90
66
LED-ARMBAND

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

lt!
Flexibe

€ 14,90
26

67
SVAMPAR I SVERIGE
& NORDEUROPA

Din perfekta följeslagare i svampskogen!

Svampguide med
säkra tips
och råd!

Smidig fältguide med kortfattade beskrivningar av viktiga kännetecken
för de vanligaste arterna i Sverige och övriga Nordeuropa. Samtliga arter
visas med färgfotografier och boken inleds med ett lättläst och informativt introduktionskapitel för de som är nybörjare i svampskogen!
160 sidor. Mått 130 x 180 mm. Mjukband.

€ 17,90
ar!
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68
SVAMPVÄSKA

€ 18,90
69

Gör det lättare att bära hem
skogens guld!
Denna smarta och lätta svampväska ser till att innehållet är
ventilerat tack vare nät på botten och sidorna. Den är hopvikbar
och rymmer ca 10 liter och kan enkelt hängas fast med den lilla
karbinhaken i metall, alltid redo att vecklas ut och fyllas!
Mått 290 x 170 x 140 mm. Material 600D polyester,
REACH godkänd PVC.

SVAMPKNIV MED BORSTE

SVAMPKNIV MED
BORSTE OCH
FODRAL!

Ta vara på skogens gåvor!

Smidig att ha med sig i skogen och ett måste för alla
svampplockare. Fodral i canvas som lätt kan fästas i
bältet. Knivblad i rostfritt stål!
Längd 110 mm.

€ 19,90
27

70

SPARA
BUBBLORNA
MED ELEGANT
FÖRSLUTARE!

VIN OCH CHAMPAGNE
FÖRSLUTARE
Var rädd om bubblorna!

Med denna elegant designade flaskförslutare kan du se till att vinet behåller sin fräschör om du vill spara det till ett senare tillfälle eller försäkra
dig om att bubblorna finns kvar i Champagnen som du öppnade för tre
dagar sedan. Du för enkelt ner förslutaren i flaskhalsen och trycker ner
handtaget – klart!
Höjd 60 mm. Tillverkad i rostfritt stål. Tål maskindisk.

€ 12,90

71
KOKAIN

Skrämmande aktuell
samtidsthriller!

En
riktig
bladvändare!

I den här fjärde, fristående delen i Pascal Engmans serie
om polisinspektör Vanessa Frank, hamnar hon mitt i
en brinnande gänguppgörelse där allt verkar handla
om kokainet. I denna hisnande mörka thriller skildras
de mänskliga kostnader droghandeln för med sig, men
också det okuvliga hoppet om att kunna ge en bättre
värld till sina barn!
587 sidor. 148 x 248 mm. Inbunden.

€ 20,90
28

72
SJÄLSFRÄNDEN

Gastkramande spänning!
Stockholms stad breder ut sig som en kuliss med sina sprakande höstfärger. En slående vacker utsikt, tills kriminalinspektör
Emma Sköld stannar med blicken på en kvinna som balanserar
på fel sida om Västerbrons räcke med sitt spädbarn. Hur ska
Emma kunna hindra henne från att hoppa? Det här är den
tionde fristående delen där Sarenbrant återigen lyckats väva in
aktuella och känsliga ämnen på ett unikt sätt där man utforskar människovärde och fördomar!
448 sidor. 140 x 215 mm. Inbunden.

€ 20,90
Spänning i
Stockholmsmiljö!
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73
SÅ ÖVERLEVER DU ALLT

Lär dig överlevnad med Bear Grylls!
Under sin tid i det brittiska specialförbandet SAS fick Bear
Grylls lära sig hur man överlever i de mest krävande miljöer.
Nu har han samlat all sin expertis i en bok, en praktisk guide
där du bland annat lär dig hur du packar en överlevnadsryggsäck, hur du spårar och fångar djur, hur du konserverar mat
och överlever i olika slags klimat och terränger!
444 sidor. 125 x 200 mm. Mjukband.

Foto: Frit Sarita Tam

€ 18,90

29

6-pack!

€ 17,90

74

Strl 31 – 35

BARNSTRUMPOR SMALRANDIGA, 6-PACK
Slitstarka strumpor för barn!

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

Bli en
75
supersmart
quizmästare!
KLURIGA MATTEGÅTOR

FÖR SMARTA BARN

Vem har sagt att matte behöver
vara tråkigt?
Boken som ger barnen en chans att utmana sitt logiska
tänkande och upptäcka hur kul det faktiskt kan vara med
matematik. Här finns många olika slags övningar av varierande svårighetsgrad: multiplikationstest, former att hitta,
sifferpyramider, bildgåtor, sudoku och kluriga räkneutmaningar!
192 sidor. 130 x 198 mm. Häftad. Ålder 9–12 år.

€ 13,90
30

76
ALFONS ÅBERG
VÄNSKAPSSPEL

pel!
Kompiss

Spelet där den snällaste vinner!
Ett underbart ”snällskapspel” där det gäller att samla så
många vänskapsbrickor som möjligt. Som ni kommer att
upptäcka under spelets gång finns det många sätt att vara
en bra vän – genom att trösta, säga något snällt, tänka en
snäll tanke eller bara säga hej!
För 2–4 spelare. Från 3 år.

€ 34,90
!
6-pack

77

€ 17,90

Strl 31 – 35

BARNSTRUMPOR BREDRANDIGA, 6-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.
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101 COCKTAILS DU MÅSTE
DRICKA INNAN DU DÖR
Gör en välblandad cocktail!

Boken för dig som vill upptäcka den värld av cocktails
som finns där ute och lära dig hitta rätt bland alla
smaker, bär och glastyper! Bland recepten finns förstås
odödliga klassiker som Dry Martini, Cosmopolitan och
Bloody Mary, men även nyskapade, fräscha kreationer
som blivit populära i New York, Paris och London!
224 sidor. 150 x 223 mm. Inbunden.

€ 19,90

79
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!
140 x 205 mm. Konstläder. Inbunden.

€ 21,90
32

JÄMFÖR
HÄNDELSER
UNDER
5 ÅR!

80
BOKEN SOM ÖPPNAS
I FRAMTIDEN

Gör din egen framtidsspaning!
I denna bok får du svara på en mängd tänkvärda frågor
om vad du tror kommer hända i framtiden, i ditt liv och
i världen. När du är klar använder du den medföljande
plomberingen till att försluta boken och väljer sedan
om du vill öppna den om 1, 3, 5 eller rentav 10 år! Hur
många av dina framtidsspaningar tror du kommer att
slå in? Den perfekta julklappen, ultimata födelsedagspresenten, coolaste studentgåvan och fulländade
bröllopspresenten!
92 sidor. 168 x 218 mm. Kartonnage.

Gissa
om din
framtid!

€ 19,90

k!
Klassis
81
HÄNGA GUBBEN

Klassiskt spel i ny tappning!
Hänga Gubben är ett roligt ord- och gissningsspel där du ska försöka avslöja din motspelares
hemliga ord genom att gissa bokstäver. Om du
inte lyckas gissa dig fram till det rätta ordet i tid
hamnar skelettet i galgen!
För 2 spelare. Från 8 år.

€ 29,90
33

82
LASSEMAJAS DETEKTIV-BYRÅ:
SAMLADE SERIER 2
Nya utmaningar för barnens
favoritdetektiver!

Böckerna om Lasse och Maja har sålt i mer än 5,5 miljoner exemplar
i Sverige och toppar ständigt försäljningslistorna. Numera har de
även en egen serietidning och i denna fullmatade samlingsvolym
hittar du alla 15 serier från det andra årets nummer. Följ med till
Valleby när Lasse och Maja löser mysterier tillsammans med polismästaren!
174 sidor. 170 x 258 mm. Häftad. Ålder 6–9 år.

€ 18,90

Favoritserier!

83
LASSEMAJAS DECKARKORTSPEL

Roligt
spel för hela
familjen!

Har du vad som krävs för att bli
en gulddetektiv?

I detta roliga kortspel ska du lösa brott tillsammans med
Lasse-Majas Detektivbyrå. Varje brott har tre ledtrådar och
den som hittar alla tre hittar också gåtans lösning och vinner
därmed spelet!
Kortspelet innehåller 87 kort och spelregler.
För 2–4 spelare.

€ 19,90
34

84
BILAR ETT MEMOSPEL

Perfekt att spela med hela familjen!
Ett roligt memospel med brandbilar, polisbilar, sopbilar,
lastbilar, ambulanser och många fler. De färgstarka
illustrationerna står Sarah Sheppard för!
Spelet innehåller 32 kort (16 par).

t!
Träna minne

€ 19,90

KUL OCH
ORIGINELLT
BINGO!

85
AP-BINGO

Ap-roligt spel för hela familjen!
I detta originella bingospel ska du försöka rada upp dina
egna apor samtidigt som du blockerar dina motspelares
planer med gorillabajs och stjäl deras apor med bananskal.
Den spelare som först får fem apor i rad, antingen på höjden
eller på bredden, ropar AP-BINGO och vinner spelet!
För 2–4 spelare. Från 5 år.

€ 12,90
35

86
KÖTTBULLETÅNG

Gör vardagen enklare!
Med denna smarta tång kan du få perfekta, jämnrunda köttbullar på
julbordet, utan att behöva rulla dem själv. Doppa tången i kallt vatten,
fyll på med färs och kläm åt – klart! Det har aldrig varit roligare att göra
egna köttbullar!
220 x 70 x 50 mm. Vikt 57 g. Material Abs plast.

€ 17,90
GÖR
PERFEKTA
KÖTTBULLAR
TILL JUL!

87
ALEXA

Margaux Dietz romandebuterar!
Efter många års hårt jobb har Alexa etablerat sig som en
av Sveriges mest framgångsrika influencers och nu gör
hon sig redo för drömjobbet som programledare. Men
efter en romantisk resa till Mexiko händer det som inte
får hända. I Alexa gör Margaux Dietz upp med omvärldens fördomar om allt från sex till kändisskap. Resultat är
en erotiskt laddad berättelse som lyfter kvinnans rätt till
njutning och frigörelse.
344 sidor. 148 x 218 mm. Inbunden.

€ 19,90
36

Viktig
romandebut
om vår
samtid!

88
FAMILJEKALENDER
2023 –
PETTSON & FINDUS
Planera vardagen 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!

€ 19,90

Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

n!
Favoritkatte

89
CARIOCA MASKUP, 6-PACK
Perfekt för barnkalas och party!

Detta set innehåller sex färgstift med vattenbaserade ansiktsfärger
i klara nyanser som du kan blanda och göra fantastiskt fina ansiktsmålningar med. Färgen är dermatologiskt testad och lätt att tvätta
bort med vatten. Förutom själva färgerna innehåller förpackningen
även praktiska steg-för-steg-instruktioner som förklarar hur man gör!
6 st färgstift. Dermatologiskt testad färg.
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€ 22,90
37

Känd från
Sveriges
Mästerkock!

90
ÄNTLIGEN HELG

Lättlagad lyxmat för alla tillfällen!
I sin nya bok bjuder mästerkocken Tom Sjöstedt på 15
fantastiska menyer som skulle förgylla vilken dag som
helst, vardag som fest. Här hittar du bland annat baconlindade dadlar med getostdip, toast med mascarpone och
rimmade pilgrimsmusslor, majskyckling med gulbetor och
rotsellericrème samt chokladfondant med gräddfilsglass.
Tom är också generös med tips och genvägar och delar
även med sig av sina bästa grundrecept, från majonnäs till
surdegskrutonger och chokladsås!
163 sidor. 200 x 245 mm. Inbunden.

€ 19,90
91
FÖRSTA HJÄLPEN-KIT

Praktisk väska för hemmet
eller utflykter!
Praktiskt första hjälpen-kit i en vattentät väska. Den smidiga
väskan gör att du utan problem kan ta med den överallt – i bilen,
på båten, på utflykter eller på stranden. Innehåller: sax, gasbinda,
plåster, sårtvätt, kompress, mitella och sårtejp!
Mått 180 mm x 260 mm. Material vattentät nylon.

€ 24,90
38

FÖRSTA
HJÄLPEN I
VATTENTÄT
VÄSKA!

92
SITTDYNA SHERPA

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

Håll dig
varm och
torr – lätt
att ta med!

€ 15,90
93
LED BLOCKLJUS, 2-PACK

Ett säkert val för dig som har barn
och husdjur!
Dekorativa LED-blockljus i marmormönstrad betong. Ljusen lyser med en
naturtrogen varmvit låga och med hjälp av timern kan du enkelt styra hur
länge du vill att de ska brinna!
Höjd 90 mm. Drivs av 4 CR2032-batterier (ingår).

LYSER
MED NATURTROGEN
LÅGA!

€ 24,90

39

4 st
böjbara
skärbrädor!

94 SKÄRBRÄDOR, 4-PACK

€ 13,90
95
FREDERIK ZÄLL´S BÄSTA
– ASIATISK MAT

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

ter!
Exotiska rät

Sushi, szechuan och korean bbq!
Efter ett flertal resor till en mängd olika städer och områden i Japan
så har de insamlade recepten blivit en kokbok. Här finns sushin,
favoritkryddan szechuan och sydkoreansk barbeque med mera. Lär
dig koka sushiris, vilka ingredienser som behövs till Bibimbap, hur du
tillagar Chicken Kung Pow och många andra fantastiska recept!
76 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

€ 19,90
40

96
JULESKUM ORIGINALET
Ingen jul utan Juleskum!

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

MILJÖ
smart

€ 12,90

er!
Klassik

SKAPA
HÄRLIG OCH
MYSIG
STÄMNING!

97
LJUSSLINGA DEW DROP

Mysbelysning för fest och vardag!
En ljusslinga är ett enkelt sätt att skapa en härligt mysig stämning i ett
rum. Denna silverfärgade slinga har hela 40 LED-lampor och själva batteriboxen är formad som en tub, vilket underlättar om du exempelvis vill
använda slingan i en glasflaska!
Längd 2000 mm. Drivs av 1 AA-batteri (ingår ej).
Timerfunktion. Flaska ingår ej.

€ 12,90
41

98
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 med mera!

Lätt att
placera –
tar liten
plats!

€ 13,90

Mått 53 x 95 x 14 mm. Material cederträ.

MILJÖ
smart

99
DOFTRINGAR I CEDERTRÄ, 10-PACK
Häng på galgen för frisk doft!

MILJÖ
smart

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 med mera!
Mått 40 mm i diameter. Material cederträ.

€ 12,90
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!
6-pack

SVARTA STRUMPOR
UNISEX, 6-PACK
Klassisk svart
kvalitetsstrumpa!

Fungerar lika bra till vardag som till fest och
passar både kvinnor och män. Med optimal
passform och underbar komfort!
Material 80% kammad bomull,
15% polyamid, 5% elastan.

€ 19,90
42
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Strl 36 – 40

101

Strl 41 – 45
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FAMILJEKALENDER 2023
– ELSA BESKOW
Stämningsfulla bilder
året runt!

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

ELSA
BESKOWS
POPULÄRA
MOTIV!

€ 19,90

SNYGG,
RYMLIG OCH
STOR
NECESSÄR!

103
NECESSÄR

Snygg och stilren design!

€ 19,90

En stor och rymlig necessär med ett fack
och en liten innerficka i mesh. Den rymmer
3 liter och på kortsidan finns ett praktiskt
bärhandtag som också kan användas för
att hänga upp den på väggen!
Mått 250 x 90 x 150 mm.
Material polyester.

43

4 st

funktioner
för nödsituationer!

€ 19,90
104
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.

105

r!
Skräckthrille

SERIEMÖRDARE OCH
PSYKOPATER

När skräcken är närmare än vi tror!
Kriminologen Christopher Berry-Dee tar med läsaren djupt in i de
mörka sinnena hos några av de farligaste och mest hänsynslösa
människorna på jorden. Efter flera år av intervjuer inser han att de
fängslade seriemördarnas avsaknad av ånger ibland var mer skrämmande än de brott de begått. Det blev även tydligt att monster
kan gömma sig bakom ett vänligt ansikte då brottslingarnas psykiatriker visade sig ha mer gemensamt med sina patienter än han
någonsin kunnat föreställa sig!
320 sidor. Mått 160 x 230 mm. Hårdband.

€ 24,90
44
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Strl 36 – 40
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Strl 41 – 45

ANKELSTRUMPOR, 8-PACK
Superskön ankelstrumpa!

Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl som till vardags.
Varje paket innehåller 4 par vita och 4 par svarta strumpor!
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.
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€ 19,90

108
STYRKETRÄNINGENS
ANATOMI
Träna rätt!

Ju bättre du känner och förstår din kropp desto mer
får du ut av din träning. Den här boken ger dig de
insikter och kunskaper du behöver för att maximera
din styrketräning. Alla övningar beskrivs tydligt
både med steg för steg-fotografier och anatomiska
illustrationer som gör det lättare att förstå hur du
ska göra för att undvika belastningsskador och få ut
maximal effekt av ditt träningspass!
192 sidor. 205 x 260 mm. Danskt band.

€ 19,90
45

3 ST

FEELGOOD
POCKET!

109
POCKETPAKET – FEELGOOD
Läsning som garanterar
julstämning!

Jul på det lilla hotellet vid havet (Jenny Colgan).
I fjärde boken om Flora följer vi hennes kamp om att
få hennes bror på fötter igen efter en stor sorg. Tillsammans ska de ta sig an broderns stora projekt, det
hemsökta hotellet vid öns spets!
En storm i juletid (Camilla Davidsson). Första advent
står för dörren och vanligtvis älskar Alice allt gnistrande pynt och dekorationer, men inte i år. Förra julens
stora svek och hennes tomma bankkonto gör att hon
behöver gå en ny väg än den lysande framtid hon en
gång varit spådd!
24 goda gärningar (Jenny Fagerlund). Här får vi följa
Emma som förlorade sin man på julafton för 2 år
sedan och som har svårt att se bortom det mörka i
tillvaron. En sen kväll stöter hon på en förvirrad man
som behöver hjälp att komma hem välbehållen, och
det är då hon får idén att utföra 24 goda gärningar
innan julafton!
3 x pocket.

€25,90

110

€ 19,90

MYSTERIET I FROSTKÖPING
Spänning i juletid!

Rut ska tillbringa jullovet hos sin morfar i Frostköping, men
när hon kommer dit möts hon av en främmande kvinna,
som säger att morfar är bortrest. När dagarna går utan att
morfar kommer börjar Rut ana att det är något som inte
stämmer. Vem är egentligen kvinnan som nu bor i huset?
Och var är morfar? Kommer det ens bli någon jul i år?
185 sidor. 140 x 212 mm. Inbunden. Ålder 9–12 år.

46

Kul och
spännande
jullovsläsning!

111
CALGARY KNIVSET

Med japansk kockkniv!
Knivset med 5 stycken köksknivar i stål från Dorre.
Innehåller en skalkniv på 20 cm, en allroundkniv på
23 cm, en brödkniv på 32 cm, en kockkniv på 32 cm
och en japansk kockkniv på 28 cm. Här får du alla
knivar du behöver!
Material stål.

5 st
knivar av
högsta
kvalitet!

€ 49,90
DEN
PÅLITLIGA
ÄGGTIMERN!

112
ÄGGTIMER

Hjälper dig att koka det
perfekta ägget!
Med denna supersmarta äggtimer får du alltid perfekt kokta ägg. Timern läggs i kastrullen
tillsammans med äggen och ändrar färg vartefter
äggen kokar och blir klara. Hårdkokt, löskokt eller
mittemellan, du väljer din favorit!

€ 7,90

Mått 48 mm i diameter.

Löskokt

Medium

Hårdkokt

47

113
BÄST I FAMILJEN

Sällskapsspelet som får dig att
kikna av skratt!
Detta familjespel är fulladdat med knasiga utmaningar för
stora och små. Vem kan klä ut sig roligast på 3 minuter?
Vem kommer närmast att nudda näsan med tungan? Och
vem är egentligen bäst på arga leken? Hela familjen kan
vara med och den som vinner utmaningen får behålla
kortet som poäng. Ta fram spelet till fredagsmyset, vid
barnkalaset eller varför inte till julafton?
200 sidor. 123 x 123 mm.

Knasiga
utmaningar
för stora
och små!

€ 24,90

114
EN HANDBOK: VIN

Ett måste för vinälskaren!
Detta är handboken för dig som gillar vin och gärna vill veta lite
mer om denna ädla dryck. Den prisbelönte vinkyparen Andreas
Kjörling tar oss med på en initierad färd genom vinets historia och
delar med sig av sina kunskaper om vintillverkning, om de olika
druvorna och om hur vin kombineras med mat. Givetvis finns det
en uppslagsdel i slutet av boken med de vanligaste vintermerna
och druvorna för snabb och enkel information!
76 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

€ 19,90

48

PERFEKT
PRESENT
TILL VINÄLSKAREN!

115
FIKAKALENDER 2023
Trendig och stilren!

Den perfekta fikakalendern i snygg design. Fika är
ett litet ord med stor betydelse för svenska folket.
Kalendern fångar fikakulturen och inspirerar till att
prova olika kaffesorter. Innehåller fem kolumner!
Format 220 x 430 mm. Spiralbunden.

€ 19,90

FÖR DIG
SOM ÄLSKAR
FIKA ALLA
DAGAR!

Lysande
klädnypor att
hänga upp
julkort i!

116
CLIPPY LJUSSLINGA

Stämningsfull mysbelysning!
Batteridriven ljusslinga med 10 LED-ljus, formade
som klädnypor och med ett härligt varmvitt sken.
Använd slingan för att hänga upp dina julkort till
jul eller dekorera med något festligt till kalaset!
Den inbyggda timern gör det lätt att ställa in när
ljusslingan ska lysa.

€ 14,90

Drivs av 3 AA-batterier (ingår ej). Längd: 1350 mm.

49

117
PUSSEL–ABC, 40 BITAR
Ett lekfullt sätt att bekanta
sig med alfabetet!

Fint träpussel med bokstäver och härliga djurmotiv.
Pusslet innehåller hela alfabetet i färgglada bokstäver
med versaler och gemener. De flesta bokstäver är även
illustrerade med bilder av djur. En perfekt present till
barnet som börjar närma sig skolåldern!
Mått pussel 250 x 210 mm. Från 4 år. Material trä.

€ 19,90

ussel!
Lärorikt p

118
BRUNO ÅKER PULKA

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

Bruno
är populär
hos de
minsta!

119

€ 9,90

BRUNO ÅKER BUSS

Hög igenkänningsfaktor för
både stora och små!

€ 9,90
50

Bruno älskar fart. I dag ska han och pappa åka buss
hem till farmor och farfar. Bruno älskar att trycka på
knappen så att det säger pling. Får han trycka nu? Nej,
inte än, säger pappa. Men nu då? Snart! Bruno åker
buss är en varm och skojig pekbok som med fin blick
för det lilla barnets perspektiv fångar hur pirrig en ny
upplevelse kan vara!
20 sidor. 160 x 160 mm. Kartonnage. Ålder 0–3 år.

120
MY LITTLE PONY:
MÅLARBOK + FÄRGPENNOR

€ 12,90

Målarglädje med Twilight Sparkle!

En magisk målarbok med många fina My Little Pony-motiv att färglägga.
Låt fantasin flöda fritt och färglägg de söta hästarna precis som du vill.
I detta kreativa paket ingår också ett set med 6 st Carioca färgpennor!
24 sidor. Mått 210 x 297 mm. Häftad. Ålder 3–9 år.

Med färgpennor och
klistermärken!

121
MARVEL:
MÅLARBOK + FÄRGPENNOR
För alla som älskar superhjältar!

€ 12,90

122

I denna actionfyllda målarbok får du möjlighet att själv färglägga dina
favoritsuperhjältar från Marvel: Spiderman, Captain America, Hulken
och alla de andra. Återskapa bilderna så som du minns från filmerna
eller låt superhjältarna framträda i nya, oväntade färger. Med boken
följer även ett paket med 6 st Carioca färgpennor!
24 sidor. Mått 210 x 297 mm. Häftad. Ålder 3–9 år.

36 ST
FIBERPENNOR
I ALLA
FÄRGER!

agiska
Med m ioner!
funkt

FIBERPENNOR, 36 ST

Låt kreativiteten flöda i regnbågens alla färger!

€ 20,90

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

51

123
HÄRMAPOR I DJUNGELN: EN
RÖRELSESAGA MED BAMSE
Kul och annorlunda saga!

och
Lyssna dig!
rör på

En rörelsesaga är en saga där du rör på kroppen samtidigt som
du följer med i en spännande berättelse. Här får du hänga med
Bamse och hans vänner på en händelserik promenad genom
djungeln. Under äventyrets gång får du tillfälle att härma en rad
roliga djurrörelser och ibland ska man till och med göra egna ljud!
16 sidor. 187 x 188 mm. Inbunden.
Ålder 3–6 år.

€ 12,90
124
RÖDA TRÅDEN

Vem är smartast i familjen?
Roligt sällskapsspel för hela familjen där det gäller att koppla
ihop tio till synes udda saker för att komma fram till den gemensamma nämnaren. För varje ledtråd blir det lättare att lösa gåtan,
men det är inte alltid den som läst mest som klurar ut det rätta svaret. Ta fram spelet på bilresan eller på födelsedagskalaset och låt hela
familjen förvandlas till listiga detektiver på jakt efter den röda tråden!

€ 24,90

Mått 130 x 105 x 45 mm. Innehåller 160 gåtor,
1600 ledtrådar. Antal spelare 2+. Ålder från 7 år.
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125
FOKUS PÅ DINOSAURIER

€ 19,90
52

Spännande fakta om
T-Rex & Co!

Dinosaurier hör till de mest mytomspunna djuren
och det är omöjligt att inte hänföras av dessa förhistoriska bjässar. Denna rikt illustrerade bok är fylld
med fascinerande dinosauriefakta av alla slag – du
får lära dig var de olika arterna fanns, vad de åt,
hur de tog hand om sina ungar, vilka egenskaper de
hade och mycket, mycket mer!
64 sidor. 225 x 283 mm. Inbunden. Ålder 6–9 år.

126
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BAMSE: JUL PÅ KULLARNA
Julmagi med Bamse!

Det är juletid på Kullarna och snön faller tätt. Men oj,
önskelistorna har blivit försenade till tomtefar och det
är bara några dagar kvar till jul. Hur ska brevbäraren
Lille Skutt hinna med att leverera alla listor till tomteverkstaden i tid? En underbar julsaga med humor,
värme och tecknarglädje!
44 sidor. 233 x 250 mm. Kartonnage.

Copyright: Rune Andréasson

€ 15,90

FÖRTROLLANDE
JULAFTON PÅ
SLOTTET!

127
JUL PÅ SLOTTET

Fantastisk bilderbok om att
vara extra snäll!
Det är julafton på slottet och även fast de förtrollade sakerna inte brukar ge varandra julklappar så
älskar de att julpynta i biblioteket och klä julgranen. Belle hjälper dem och berättar om traditionen
om julstrumpor över den öppna spisen. Mrs. Potts
visar henne den barnkammaren där de letar efter
gamla leksaker som de kan laga!
32 sidor. 205 x 230 mm. Kartonnage.

€ 16,90
53

128
GOFIKA

Sätt guldkant på fikastunden!
Gofikat hör till våra allra käraste traditioner, helt i nivå med dansen kring
midsommarstången, dalahästar och surströmming. Denna bok är en hyllning till den svenska fikakulturen och innehåller hela 75 recept på våra
allra mest älskade bakverk: sju sorters kakor, wienerbröd, sockerkakor,
rulltårtor och andra klassiker. En perfekt present till den som uppskattar
en härlig fikastund i goda vänners lag!
157 sidor. 194 x 231 mm. Häftad.
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129

Läs om
kaffets
spännande
historia!

€ 19,90

FRÅN KAFFEBÖNA TILL DRINK
För dig som verkligen älskar kaffe!

En kopp kaffe kan verka så enkelt, men om vi skrapar lite på ytan upptäcker vi att
den mörka aromatiska drycken rymmer en mängd dimensioner och kan användas
på många olika sätt – inte minst i drinkar. I den här boken får du göra en verklig
djupdykning i kaffets spännande värld, historia och olika varianter av aromer!
51 sidor. 175 x 250 mm. Inbunden.

e!
Storsäljar

€ 19,90

130

FREDERIK ZÄLL´S BÄSTA:
LERGRYTOR & LÅNGKOK

Låt köket fyllas av goda dofter!

€ 19,90

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 matbloggaren
Frederik Zäll dig 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!
76 sidor. 175 x 245mm. Inbunden.

54

131
KATTKALENDER 2023

€ 19,90

En julklapp med klös!

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

Stora fina
kattbilder!

Format 295 x 390 mm. Spiralbunden.

132
DIN SKOGSHANDBOK

Smarta tips för dig som älskar
att vara ute i naturen!
Detta är boken för dig som vill lära dig hur man klarar sig ute i skog och
mark, när mobilen slocknat och allt hänger på dig. Du får bland annat
veta hur du gör upp eld, bygger läger, renar vatten, knyter knopar och
använder första hjälpen om olyckan är framme. Du behöver inte vara
gammal scout eller ha gjort lumpen för att lära dig. Kom ihåg: den som
förbereder sig överlever!
175 sidor. 155 x 255 mm. Inbunden.

€ 20,90
LÄR
DIG ÖVERLEVA I
SKOGEN!
55

133
PRENUMERATION BAMSE
– 6 NUMMER

Bamse – världens starkaste björn!
Bamseserierna är inte bara spännande och roliga, de ger
även läslust och lär ut viktiga saker som att man ska hjälpa
varandra och vara en bra kompis. Dessutom innehåller
varje nummer av Bamse också massor av pyssel, tävlingar
och annat kul!
6 st tidningar.

STARKA
BAMSE DIREKT
HEM I BREVLÅDAN!
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€ 15,90

134
BAMSE ODLINGSSPEL

Spela, ha kul och lär dig om frukt och grönt!
I detta spel får du hänga med ut i Lille Skutts trädgårdsland, där det blivit dags att skörda.
Bamse klättrar upp i trädet och skördar frukterna, Nalle-Maja plockar grönsaker, Lille Skutt
gräver upp rotfrukter, Nina-Kanin plockar bär och Skalman klipper kryddörter. Den som
först har skördat alla sina brickor har vunnit!
Innehåller 5 odlingsplatser, 5 figurer, 15 brickor, tärning
och spelregler. För 2–4 spelare.

135

Strl 36 – 40

136

€ 32,90

!
8-pack
Strl 41 – 45

SPORTIG ANKELSTRUMPA, 8-PACK

Kvalitetstrumpor med färgglada undersidor!
Strumporna håller utmärkt kvalitet 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.

56

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

€ 19,90

137
MAMMA MU STÄDAR
Utmärkt för högläsning!

En dag bestämmer sig Mamma Mu för att det är dags att
städa i lagården. Hon fixar och fejar så dammet ryker och
blir mäkta stolt över vad hon åstadkommit. Hennes kära
vän Kråkan är dock inte lika imponerad. En härlig bilderbok
med alla de ingredienser som gjort serien om Mamma
Mu så älskad: varm humor, tänkvärd klokskap och sann
tecknarglädje!
32 sidor. 227 x 296 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

€ 19,90
SPÄNNANDE
TIDSRESA
FÖR UNGA
LÄSARE!

138
HISTORIEVÄKTARNA:
UPPDRAGET I LONDON

Historisk fantasy för unga läsare!
Sedan urminnes tider har två hemliga sällskap kämpat mot
varandra för att bevara respektive förändra historien. När Milton
och Iona på något sätt råkar ändra det förgångna så att nazisterna
vinner andra världskriget blir de indragna i ett farligt äventyr. En
tidsresa för dem tillbaka till 40-talets London där de ställs inför ett
minst sagt svårt uppdrag: att återställa historien och återskapa
nutiden så som vi känner den!
214 sidor. 135 x 205 mm. Inbunden. Ålder 9–12 år.

€ 18,90
57

139
FOTBOLLSSTJÄRNOR: ZLATAN ÄGER

Spännande läsning för unga fotbollsälskare!
I denna faktaspäckade bok får du möta Sveriges odiskutable fotbollskung:
Zlatan. Du får läsa allt om hans spännande bakgrund och hans otroliga färd
mellan några av fotbollsvärldens mäktigaste klubbar, varvat med underbara bilder, häftiga rekord och hisnande statistik från Zlatans makalösa
karriär!
128 sidor. Inbunden. Ålder 6–9 år.
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€ 12,90

!
Magisk

140
LETA OCH HITTA MAGISKA
ENHÖRNINGAR

Pysselbok för dig som älskar enhörningar!
De sju enhörningarna från Regnbågsdalen ger sig av på en resa ut i
världen. Men vart tog de egentligen vägen? För att få svar på den frågan
måste du söka igenom bokens 17 uppslag, med detaljrika scener från
världens alla hörn, bland annat London, karnevalen i Rio och pyramiderna i Giza. Kan du hitta de försvunna enhörningarna i vimlet?
48 sidor. Häftad. Ålder 6–9 år.

141
ALLSORTS – ENGELSK KONFEKT

€ 12,90

Ständigt lika populär!

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

Fyll skålen
med 1 kg
klassiskt
godis!

58

€ 19,90

Ny fin
hundbild
varje
månad!

142
HUNDKALENDER 2023
Underbara hundar!

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

€ 19,90

Format 295 x 390 mm. Spiralbunden

143
UTI VÅR HAGE

Äkta svensk seriehumor!
Vem påstod att den svenska småstaden är trist? Strulputtarna
Faló och Olaf ställer ständigt till med oreda och förvandlar livet
i lilla Mjölhagen till ett pärlband av vardagskatastrofer. Här
är de tillbaka i nytt samlingsalbum, en härlig blandning som
tillsammans bildar en klockren och skrattframkallande skildring
av det svenska småstadslivet när det är som allra roligast!
56 sidor. 215 x 224 mm. Mjukband.

€ 21,90

© Krister Petersson
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144
FANTOMEN:
ONDSKANS NEMESIS

Fantomen stoppar skurkar
på klassiskt vis!
Actionspäckat seriealbum som är den ultimata presenten till alla de som växt upp med den vandrande
vålnaden – mannen med tio tigrars styrka och en
röst som isar i blodet, som är hård mot de hårda
och smyger tystare än djungelkatten!
128 sidor. 208 x 278 mm. Mjukband.

€ 21,90
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52 WHISKY DU MÅSTE DRICKA
INNAN DU DÖR

Från världens alla destillerande hörn!
Den här rejält uppdaterade nyutgåvan har tjugotalet nya sorter
som omsorgsfullt analyserats och valts ut under Örjan Westerlunds
sensoriska lupp. Här nämns whisky som osar torvrök, ler honungssött
mot smaklökarna och är knäckiga som knastrig creme caramel. Boken
täcker in klassiker och nyheter, både för nyfrälsta och ärrade whiskydrickare. Utrymme finns för egna kommentarer som kan fyllas i under
lugn och ro eller i vänners sällskap!
124 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

€ 19,90
60

En vandring
i whiskyns
fotspår!
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KALLE ANKA OCH HANS
VÄNNER ÖNSKAR GOD JUL

Disneyklassiker för hela familjen!
Häng med Kalle Anka och hans vänner på en rad spännande
juläventyr i Ankeborg med omnejd! Julen betraktas ibland
som en tid för lugn och stillhet. Trots det kyliga vädret är Kalles
temperament hetare än någonsin!
256 sidor. 140 x 206 mm. Kartonnage.

© Disney

€ 14,90
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UNDERBARA
KALLE ANKA
OCH HANS
JULÄVENTYR!

147
DRACULA – MED
MUSSE OCH KALLE
Äventyr i Chilivania!

En mörk natt anländer Jonathan Pigger till Chilivania för att
träffa mystiske greve Dracula. Greven älskar röd chili och lagar
en stark och stinkande soppa som han bjuder folk på. Men varför
blir folk så förändrade när de äter hans chilisoppa? Underhållande
spinoff och nytolkning av berättelsen om greve Dracula med
Kalle Anka och Musse Pigg!
40 sidor. 205 x 255 mm. Kartonnage.

€ 18,90
61

EN RIKTIG
GODISKLASSIKER!

€ 13,90
148
LAKRITSPIPOR – SKIPPER´S PIPES
Med smak av söt lakrits!

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

149
LILLA FRIDOLF PRESENTBOK:
LEVER PÅ HOPPET!
Sveriges mest älskade toffelhjälte!

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

€ 15,90
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91:AN PRESENTBOK NR 13
En svensk julklassiker!

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

€ 15,90

Sveriges
mest älskade
Mandel!

151
POLKAGRISAR, 5-PACK

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

ker!
a
m
s
a
4 olik

€ 18,90
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HÄLGE JULALBUM NR 31:
VARNING FÖR VARGAVINTER
Humor med världens roligaste älg!

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

€ 12,90
© Egmont Publishing AB, Lars Mortimer

HÄLGES
HISNANDE
BRAVADER!

PUSSEL – SANTA CLAUS
1 000 BITAR
Koppla av med ett pussel!

153

Härligt kvalitetspussel med mysigt julmotiv. När livspusslet är
svårt at få ihop kan det vara en god idé att varva ner med ett
riktigt pussel – få saker är lika rogivande. Att lägga pussel är
dessutom ett härligt sätt att umgås, inte minst i juletid!
Mått 700 x 420 mm.

€ 24,90

Vackert
julmotiv!

1000
bitar!
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