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Varsågod, här är årets jultidningar 
och böcker från Bra Förlag!

I Bra Förlags jultidningskatalog hittar du 
kvalitetsprodukter från Walt Disney, Pirat-
förlaget, Egmont, Norstedts, Tukan Förlag, SF 
och många fler av Sveriges största förlagshus. 
Årets katalog innehåller ett stort urval av 

välkända och prisvärda böcker, filmer, musik, 
seriealbum och presenter. Ett brett sortiment 
för hela familjen. Beställda artiklar betalas 
först vid leverans. Moms ingår i samtliga priser 
i katalogen.

98:-
Ord. pris 149:-

FYNDPRIS

En mysig julsaga för hela familjen!

En gammaldags jul
Stackars Herman får vattkoppor just före jul, när alla stressar som värst. Som tur är 
ställer mormor upp och bjuder in Herman till ett julfirande hemma hos sig. Det passar 
dem båda alldeles utmärkt – både hon och Herman har nämligen uppfattningen att 
julen är inget man slarvar med. Och i slutändan blir det en jul helt i deras smak – en 
god, gammaldags jul! Vackert illustrerad saga för både stora och små julälskare.

48 sidor. Inbunden. Format: 215x270 mm.
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L ILLA-MORMOR

    MÖTER SIN TOMTEGUBBE ...

    ”Himla, när blev du kär i Lilla-Morfar?” undrar Herman och betraktar 

det gulnade fotot på byrån. Han ser en söt Lilla-Mormor-brud bredvid en 

ung man med mittbena och stiliga mustascher. Hilma tittar eftertänksamt 

på bilden och börjar långsamt berätta.

    ”Jag har alltid sneglat på grannens store ståtlige Herman …”

    ”Va”, avbryter barnbarnsbarnet, ”hette han också Herman?”

    ”Just det”, log Hilma, ”stiligare namn finns inte! – Och inte vågade jag 

hoppas på att han skulle lägga märke till mig, taniga jäntan, men nog 

svärmade jag för honom!” fortsatte hon.

    ”Den där kvällen, dagen före julafton, minns jag som igår!

Jag skulle ut och hämta ved. Månen sken så vackert och jag passade på 

att dröja lite vid stättan mot grannens åker och drömma om honom. 

– Och kan du tänka dig?  Där i mörkret kom han smygande, min 

drömprins! Det som jag längtat efter så hett hände i verkligheten!” 

Hilma suckar hänfört och svänger med ett osynligt trollspö. 

    ”Sim sala bim! – Som i ett trollslag förstod vi båda, att vi mött vårt öde 

där i vinternatten. Det hann slockna i spisen, för jag hade hittat min egen 

lille Tomtegubbe och han sin egen Gumma.”

Hilma återfår sin vanliga röst.

    ”Så det kan bli! Jag som bara skulle hämta ved och Herman som bara 

skulle ut bak knuten och slå en sjua, men tyckt sig se något vid stättan, 

som han trodde var en älg.” Hilma fnissar glatt.

    ”Han var allt bra tokig, min salig Herman!”
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JULGRANS-
HUGGAR-UTFLYKT

Den morgon de tänder det tredje adventsljuset tycker Herman att
världen utanför fönstret liknar ett julkort. Det har snöat under natten
och det är sånt väder man måste ut i. Det är de helt överens om.Julgranshuggarväder är det! De klär sig varmt, letar upp bra vantar
och krånglar ut kälken ur vedboden.    Skogen finns precis bakom Hilmas stuga, så de behöver inte pulsa så 
långt. Hon har redan sett ut en gran och det är bra, för med nysnö på, ser 
alla granar lika fina ut, trots de skavanker de annars har.    ”Om du godkänner mitt val, Herman, så kan du såga ner den”. 
    Herman blir stolt över förtroendet med sågen och sliter länge. Han får 
både snö och granbarr i nacken, men det gör inget för detta är ett
vuxenuppdrag! En räv tittar misstänksamt på dem, innan den slinker 
vidare.
     ”Jag tyckte jag såg tomten skymta mellan träden”, nämner Hilma
liksom i förbigående, när de lastar granen på kälken och bryter granris
till trappan. ”Såg du honom också, Herman?”    ”Nja …” Det grämer Herman att han missat något så viktigt!Hilma har en ryggsäck med sig och ur den trollar hon fram ångande 

varm chokladmjölk och ett smörgåspaket.      ”Prickekorv gör sig verkligen i skogen”, konstaterar Herman belåtet.
    När de njutit färdigt av sin försenade frukost, fyller de ryggsäcken med 
lingonris och konstaterar samtidigt att det är fin kramsnö, vilket måste 
utnyttjas! Utanför kökstrappan hemma bygger de en fin snölykta. De
sätter i en ljusstump och ser fram emot att få tända den på kvällen. Så får 
de till en snitsig snögubbe, som får låna Hilmas sommarkeps, för den
behöver hon ju inte själv på ett tag. Stiligt!    Väl inomhus skalar de av sina blöta kläder, snyter sig ordentligt,
häller ut lingonriset på köksbordet och sätter igång med att dekorera
ljuskronan. Hilma binder i de röda band som hon sparat år efter år i
sina spännande byrålådor, för just detta ändamål. Till sist sätter de sina
hemstöpta ljus i kronan och det blir som blir grädde på moset!     Resten av riset räcker till en dörrkrans med tallkottar i. Även de är ett 
fynd ur Hilmas innehållsrika gömmor. 
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På dagiset ”Båten”, är det dags för sagostund. Det är några veckor
före jul och det har till allas glädje snöat under natten. Efter uppsluppen 
lek i snön blir det blir stimmigt när alla ska få av sig sina blöta kängor.
    ”Nu sätter vi oss ner lugnt och stilla”, säger dagisfröken Christel.
Alla barn dyker glatt ner bland kuddarna. – Alla utom Herman, som
tydligen har vaknat på fel sida och vare sig vill leka i snön eller lyssna
på någon fånig saga. Han blir i stället tvärarg.
    ”Men Herman då?” säger Christel och tittar frågande på honom.
    ”Du brukar väl aldrig ... Men snälla nå’n, du är ju alldeles prickig!”

När fröknarna på dagis ringer efter mamma suckar hon hjälplöst.   
    ”Så olämpligt med vattkoppor precis före jul” utbrister hon.
    ”– Och jag som har det så tjockt på jobbet!”
(De letar ny avdelningschef på mammas kontor och då gäller det att
visa framfötterna, men det sa hon inte …)
Pappa blev inte gladare.
    ”Helt omöjligt just nu”, meddelar han bestämt.
    ”Vi har kick off på vår kampanj för osthyvlar nästa vecka!”
Och lika ”tjockt” har mormor och farmor det, visar det sig.
    ”Tyvärr! Jag har lovat chefen att ta över efter Sonja i kassan som har 
ryggskott”, – sa Mormor.
    ”Tyvärr, Majsan och jag har bokat spavecka!”– sa Farmor.

Oj, oj! Nu är goda råd dyra. Naturligtvis älskar mamma och pappa
sin lille pojke väldigt mycket, men ett fungerande dagis är ett måste! 
    ”Man måste kunna planera om livet ska funka”, beklagar sig Pappa. 
    ” – Och julen hinner vi inte med alls!” konstaterar han dystert. 

VATTKOPPOR,
SÅ OLÄMPLIGT, JUST NU!
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Julstämning 
för hela  
familjen!
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Stämningsfullt julpaket 
med julkort, etiketter och 
dekorationer

Julpaket
De klassiskt vackra motiven av 
våra folkkära konstnärer Leif och 
Ingvor Holmqvist sprider julkänsla 
i varje hem. Julpaketet innehåller 
allt som behövs inför julen:

10 exklusiva julkort
20 självhäftande julklappsetiketter
26 självhäftande juldekorationer

39:-
Ord. pris 56:-

FYNDPRIS
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59:-
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59:-

Skicka en glad julhälsning till 
familj, släkt och vänner

Dubbla julkort med 
kuvert
En julhälsning i brevlådan är alltid upp-
skattad, så varför inte skicka några kort 
du också? I paketet ingår åtta exklusiva 
kort med fyra olika julmotiv av konstnären 
Charles Goulding. Korten är dubbelsidiga 
och innehållet texten ”God Jul & Gott Nytt 
År” i guldfärg. Det medföljer kuvert till 
varje julkort – redo att skickas när julen 
närmar sig.

8 stycken julkort och kuvert. 
Format: 110x145 mm.

Oemotståndlig svensktillverkad kola  
enligt klassiskt recept

Gammaldags kola
300 gram läcker kola av förstklassiga råvaror. 
Kolorna levereras i en tjusig presentask 
– låt den gå varvet runt när du får gäster på 
besök! Förgyll tillvaron med en härlig 
blandning kola med smak av grädde 
och choklad med mint.

300 gram kola. Fria från nötter och gluten.

3
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Ord. pris 138:-

179:-
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4
Inred hemmet med en samling fina 
bordsunderlägg

4 st bordsunderlägg
Fyra fashionabla underlägg med färgglada 
fåglar och blomster! Underläggen har forma-
tet 29 x 21,5 cm och är utmärkta som bricka till 
lunchtallriken eller till frukostens macka, ägg- 
och kaffekopp. Undersidorna är täckta av kork 
så att de inte repar några bord.
Förhöj matplatsen med 
fyra fina underlägg med 
vackra mönster!

4 st frukostunderlägg 
av MDF och kork. 
Format: 290x215 mm.

Skänk köket och middagsbordet en 
modern touch med nya korkunderlägg

2 st grytunderlägg
Två snygga grytunderlägg med färgrika fåglar 
och blommande grenar! Perfekta till te- och kaffe-
kannan, soppskålen, grytan och mycket mer. 
Underläggen är superfina på matbordet eller 
uteplatsen och kommer med en undersida av 
kork så att de inte skadar bordens ytor.
Två superfina grytunderlägg till kanonpris!

2 st grytunderlägg av MDF och kork.
Format: 235 mm i diameter. 

Förgyll hemmet med 
vackra och praktiska 
underlägg!
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Låt barnen uppleva allt vad köket   
har att erbjuda

Barnens bästa kokbok
Barnens bästa kokbok är full med recept på goda 
och lättlagade middagar, mellanmål, luncher och 
bakverk. Recepten är utformade med tydliga steg-
för-steg-anvisningar och bilder, så att barnen kan 
göra det mesta på egen hand. En enkel och 
tydlig kokbok fylld med barnens favoriter.

33 sidor. Spiralbunden. Format: 220x300 mm.

Disneys höjdarfilm – nu som sagobok 
med fint utskuret omslag
Fönsterbok:

Bilar 3
Den legendariske racerbilen Blixten McQueen 
tävlar på som vanligt, men hans värld håller 
på att förändras. En ny generation racers är på 
ingång och snart finner sig Blixten utestängd från 
den sport han älskar. För att komma tillbaka in i 
matchen får han hjälp av Cruz Ramirez, en ung 
racertekniker som även hon har en plan för att 
vinna. Blixten McQueen är tillbaka i ännu en 
rolig och fartfylld historia för alla barn!

72 sidor. 
Inbunden med utskuret omslag. 
Format: 200x280 mm.
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4 portioner

Ingredienser:
12 potatisar

600 gram rödspättafiléer

smör till fisken

   (OBS! vitpeppar)

1 x  

2 x ägg

1,5 x

1,5 x

Så här gör du potatisen och fisken:
1. Skala potatis med en potatisskalare. 
Lägg potatisen i en kastrull. Fyll på med 
vatten så att det täcker potatisen. Koka på medelvärme tills potatisen är mjuk, det tar cirka 15-20 minuter. 
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2. Panera fisken. 

Torka fisken med hushållspapper. Salta och peppra lite grann och  panera den sedan genom att doppa den i varje tallrik: 1, 2 och 3.

3. Smält smöret i en stekpanna. 
Stek fisken på medelvärme i några 
minuter tills den får en gyllenbrun yta. Servera nystekt  fisk med potatis och remouladesås!

Ingredienser remouladesås

2 x 

2 x 

4 x    bostongurka

2 x              kapris

3 x              persilja

½ x              

1 x             

MJÖL

TALLRIK 1 TALLRIK 2 TALLRIK 3

ÄGG STRÖBRÖD & 
RIVEN KOKOS

Så här gör du remouladesåsen:
1. Hacka kapris och persilja.
2. Blanda creme fraiche, 
majonnäs, hackad kapris och persilja 
i en skål. Smaksätt med lite salt och 
peppar
    

tsk

krm

28

4 portioner (Ska du bara göra till två personer så gör halva receptet.  

Dela då alla ingredienser i två.)

Ingredienser

2 x ägg

6 x 

2½ x

1/2 - 3/4

1 x      (eller kokosolja)

 
Så här gör du:

1. Smält smöret i en kastrull. 

2. Knäck äggen i en skål och tillsätt 

hälften av mjölken, alltså 3 deciliter, 

och allt mjöl. Vispa till klumparna har 

försvunnit och smeten är jämn och fin.

tsk

29

TIPS!
• Smeten blir smarrigare och matigare med några fler ägg. Du kan ta upp till 4 ägg.

• Laktosfri: byt ut mjölken till havremjölk och laktosfritt smör

• Om du ska äta pannkakorna eller plättarna till middag, ta de första med creme 

fraiche och skinka så har du fått en bra middag och god efterrätt.

• Extra fina och goda: mixa ner 1 dl blåbär eller hallon i smeten. Ger fin färg och 

smakar mumsigt.
• Du kan göra en god hemmagjord sylt med frysta bär. Värm 1 deciliter hallon 

och 1 deciliter blåbär i en kastrull, på medelvärme. Smaksätt med 1-2 matskedar 

socker om du vill.

3. Vispa ner saltet och resten av mjölken.

4. Blanda ner det smälta 

smöret i smeten.

5. Ställ en stekpanna på spisen,  

häll i lite smör eller kokosolja och  

sätt plattan på medelvärme.

6. När smöret har smält är det 

dags att hälla i ett tunt lager av smeten.

7. När plätten har torkat efter någon eller några minuter så är 

den färdig att vändas. Bra att veta: när kanterna är torra och 

du kan lyfta lite på plätten med en stekspade så är den klar  

att vändas. Då ska den ha en gyllenbrun färg på undersidan.

8. Stek någon minut på andra sidan.

9. Lägg upp pannkakorna eller plättarna på hög på en tallrik.

10. Servera med sylt och vispad grädde eller glass.

6
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C O O L A  E X P E R I M E N T C O O L A  E X P E R I M E N T
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Väger luft någontingVäger luft någonting?
30 minuter

Planen 
Ta reda på om  

luft väger någonting.

Du behöver:• 2 ballonger• snöre

• sax

• tunna träbitar, cirka 60 cm          
    långa

• märkpenna

Gör så här:

     Rita markeringar cirka 1 cm  

i ändarna på träbiten.

     Häng träbiten i ett snöre så den 

hänger horisontalt. Detta är vår 

balansvåg.

Fackordsnörden 

Luft innehåller kväve, syre, 

argon, koldioxid  

och vattenånga.

     Klipp två lika långa 

snören – cirka 15 cm. 

Gör en ögla i ena änden 

på båda, tillräckligt stor 

att trä träbiten igenom.

     Ta två likadana 

ballonger. Blås 

upp dem och gör 

en knut på den 

ena, men släpp 

ut luften ur den 

andra. 

     Trä snörena på trästickan precis vid 

markeringarna du ritat.

     Bind fast en 

ballong i varje 

snöre.

  Vad händer?
Den enda skillnaden mellan ballongerna är att 

den ena är ”tom” och den andra är fylld med luft. 

Men luften i ballongen är lite sammanpressad, så 

den är tätare än luften omkring den och det tynger ner 

vågen.

  Vad kan du göra mer?
Testa det här! Du behöver en köksvåg (gärna 

digital) och ett glas med vatten. Ställ glaset på vågen: 

anteckna vikten. Om du nu stoppar ner ditt finger 

i vattnet, kommer då glaset att väga mer eller mindre? 

Svar: se nedan.

Svar: Mer, eftersom vikten ökar med samma vikt som hos det vatten som trängs undan av fingret 
(Arkimedes princip).

C O O L A  E X P E R I M E N T

C O O L A  E X P E R I M E N T

8

9

Allting runt omkring oss – och inuti oss – är gjort av olika ämnen. Vår kroppar består 

huvudsakligen av kol, väte, syre, kväve, kalcium och fosfor.

Kol är det fjärde vanligaste grundämnet i universum. Det kan hittas i form av 

diamanter, kol, stiften i ”blyet” i blyertspennor, är faktiskt grafit (kol i mjuk, böjlig 

form).

Väte är det vanligaste grundämnet. Tillsammans med syre bildar det vatten men 

även etsande (frätande) kemikalier. 

Den här varningen 

betyder frätande 

kemikalie.

Experiment med material
78 procent av luften utgörs av kväve. Det är en gas 

som används vid framställning av raketbränsle, 

sprängämnen och gödningsmedel.

Vi har kalcium både 

i våra tänder och 

våra ben. Det är en 

metall som också 

finns i cement och i 

fyrverkerier.

Syre används vid svetsning.

 Syre är det tredje vanligaste grundämnet  

och utgör 21procent av luften.

I maj 1934 fattade det berömda luftskeppet Hindenburg eld nära sin 

förtöjningsmast i New Jersey i USA. Väte och syre blev en explosiv blandning. 

Fosfor är en metall som  

självantänder (tar fyr) när  

den utsätts för luft.

Den används vid framställning av 

gödningsmedel och tändstickor.

  Massor av uppfinningsrika och  
  roliga experiment!

Coola experiment
Coola experiment innehåller fler än 50 roliga 
experiment med olika typer av material. Vi 
får lära oss att skapa vulkaner, osynligt bläck, 
regnbågar, flygplan och mycket mer! Varje ex-
periment beskrivs med tydliga bilder, steg-för-
steg-instruktioner samt beskrivningar av vad 
som sker och varför. Släpp lös 
kreativiteten och lär dig 
samtidigt kemi, fysik och 
massa annat kul-att-veta!

128 sidor. Inbunden. Format: 230x285 mm.

169:-
Ord. pris 229:-

FYNDPRIS

Roliga kryss, pyssel och klurigheter  
för alla barn!

Barnens Bästa Kryss 
och Pyssel
Fullspäckat album med underhållning för barn 
från sex år och uppåt. Här finns över 40 roliga 
korsord, labyrinter, finn-fem-fel, prick-till-prick och 
mycket mer. Givetvis finns det även facit till alla 
klurigheter. Många timmars utmaning 
som sätter igång barnens fantasi och 
problemlösningsförmåga.

32 sidor. Format: 210x250 mm.
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94:-
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1  Nyårsdagen, 5 Trettondagsafton, 6 Trettondedag jul, 7 1 e. trettondedagen, 13 Tjugondedag jul, 14 2 e. trettondedagen, 21 3 e. trettondedagen, 27 Förintelsens minnesdag, 

28 Septuagesima,   Konungens namnsdag

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG 

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Svea

Alfred
Alfrida

Rut

Hanna
Hannele

Kasper
Melker
Baltsar

August
Augusta

Erland

Gunnar
Gunder

Sigurd
Sigbritt

Jan
Jannike

Frideborg
Fridolf

Knut

Felix
Felicia

Laura
Lorentz

Hjalmar
Helmer

Anton
Tony

Hilda
Hildur

Henrik

Fabian
Sebastian

Agnes
Agneta

Vincent
Viktor

Frej
Freja

Erika

Paul
Pål

Bodil
Boel

Göte
Göta

Karl
Karla

Diana

Gunilla
Gunhild

Ivar
Joar

Trettondedag jul

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

2018
Januari

1  Påskdagen, 2 Annandag påsk, 8 2 i påsktiden, Romernas nationaldag, 15 3 i påsktiden, 22 4 i påsktiden, 23 Världsboks- och upphovsrättsdagen, 29 5 i påsktiden, 
30 Valborgsmässoafton,   Konungens födelsedag

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG 

SÖNDAG

MÅNDAG

Harald
Hervor

Gudmund 
Ingemund

Ferdinand
Nanna

Marianne
Marlene

Irene
Irja

Vilhelm
William

Irma
Irmelin

Nadja
Tanja

Otto
Ottilia

Ingvar
Ingvor

Ulf
Ylva

Liv

Artur
Douglas

Tiburtius

Olivia
Oliver

Patrik
Patricia

Elias
Elis

Valdemar
Volmar

Olaus
Ola

Amalia
Amelie

Anneli
Annika

Allan
Glenn

Georg
Göran

Vega

Markus

Teresia
Terese

Engelbrekt

Ture
Tyra

Tyko

Mariana

Valborgsmässoafton

v. 13

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

v. 18

April
Annandag Påsk

Påskdagen

2018

Emelie

3 1 e. trefaldighet, 5 Danmarks grundlagsdag (nationaldag), Världsmiljödagen, 6  Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag, 10 2 e. trefaldighet, 14 30 i Ramadan, 17 3 e. trefaldighet, 

Islands nationaldag, 21 Sommarsolståndet, 22 Midsommarafton, 23  Midsommardagen, 24 Den helige Johannes döparens dag, Johannes Döparens dag, 

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

Gun
Gunnel

Rutger
Roger

Ingemar
Gudmar

Solbritt
Solveig

Bo

Gustav
Gösta

Robert
Robin

Eivor
Majvor

Börje
Birger

Svante
Boris

Bertil
Berthold

Eskil

Aina
Aino

Håkan
Hakon

Margit
Margot

Axel
Axelina

Torborg
Torvald

Björn
Bjarne

Germund
Görel

Linda

Alf
Alvar

Paulina
Paula

Adolf
Alice

David
Salomon

Rakel
Lea

Selma
Fingal

Leo

Peter
Petra

Elof
Leif

Sveriges nationaldag

Johannes 
Döparens dag

Midsommarafton

Midsommardagen

v. 22

v. 23

v. 24

v. 25

v. 26

2018
Juni

Sommarsolståndet

10 Samla familjens aktiviteter på ett och samma ställe

Familjens planeringskalender 2018
I ett tidspressat schema underlättar det att planera. Familjens 
planeringskalender är en praktisk kalender med fem kolumner 
– en för varje familjemedlem! Det finns namnsdagsregister samt 
gott om utrymme för egna anteckningar, så att inget viktigt 
glöms bort. Skapa ordning och reda i vardagen med en smidig 
familjekalender!

13 blad. Spiralbunden. Format: 250x350 mm.
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7-pack

149:-

Stilrena strumpor till vardag och fest

Svarta strumpor 7-pack
Sju par svarta och stilrena strumpor som 
håller formen! Strumporna är märkta 
med ÖKO-tex vilket säkerställer 
att de är fria från skadliga tillsatser. 
Fabrikerna följer BSCI och arbetar för 
bra arbetsförhållanden. Sju par 
klassiska och diskreta svarta strumpor 
som passar både fin- och vardagsskon!

Material: 73% kammad bomull, 25% polyester och 2% elestan.

     Storlek 36/40

     Storlek 41/45

249:-
Ord. pris 298:-

6000 mAh

149:-
Ord. pris 198:-

2600 mAh

Bärbara nödladdare som passar i jackfickan!

Portabel mobilladdare 
Anslut när telefonens batteri närmar sig noll och se hur batterinivån 
ökar. Mellan användningstillfällena så laddas laddaren med medföljande 
USB-sladd. 2600 mAh passar bäst till mindre mobiltelefoner, medan 
6000 mAh fungerar till både surfplattor och större mobiltelefoner 
med kraftigare batteri.

Mindre modell: Kapacitet 2600 mAh. Format: 95x23x23 mm. 
Större modell: Kapacitet 6000 mAh. Format: 90x75x22 mm.

Mellan användningstillfällena så laddas laddaren enkelt med medföljande USB-sladd. OBS! Medföljande laddningskabel 
passar enheter med micro USB-port (Samsung, Sony, Nokia, LG m.fl). Modeller med egen laddningsport (ex iPhone och iPad) 
kan använda egen laddningskabel med USB-port.

14

13

11
12
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16

Lätta på trycket till 240 sidor 
snuskigt roliga historier

Dassbok 
– Skitkul för nödställda
Boken som levererar de fånigaste 
skämten, dummaste uttalandena, 
bästa citaten och en himla massa 
onödig fakta. Alltså fantastiskt 
underhållande! Häng upp boken 
på toaletten i det medföljande 
snöret och läs när du har en 
stund för dig själv.
En skitkul bok helt enkelt!

240 sidor. 
Format: 
120x135 mm.

15

79:-
Ord. pris 129:-

FYNDPRIS

Ruskigt underhållande seriebok om jakt 
och friluftsliv!

Viltliv – Björnfrossa!
Jaktbröderna Gnustäpp och Bosse är i farten igen! 
Efter många års publicering i tidningar som 91:an 
och Jakt & Jägare fick Viltliv sin första egna seriebok 
förra året. Nu väntar nya äventyr med den skjutgla-
de optimisten Gnustäpp och hans eftertänksamme 
kumpan Bosse, och än en gång hamnar de i massor 
av kniviga och roande situationer som får alla att 
garva. Den perfekta 
presenten till jägare, 
fiskare, friluftsmänniskor 
och alla som gillar äkta, 
svensk humor!

64 sidor. Inbunden. 
Format: 205x280 mm.

Skrattfest i 
skogen och  
på toaletten!

ffgsgsfgs

33
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129:-
Ord. pris 249:-

  Ännu en bladvändare från Sveriges nya  
  deckardrottning 
Sofie Sarenbrant: 

Bakom din rygg
Ingenting är sig likt på Stefanos populära frisersalong 
efter att Angelica börjat jobba där. Kort därefter bör-
jar kunder med koppling till salongen hittas mördade. 
Anklagelserna kastas fram och tillbaka mellan de tre 
frisörerna, men sanningen avslöjas inte förrän det är för 
sent. I Sofie Sarenbrants nya thrillerserie utspelas ett 
psykologiskt triangeldrama på fashionabla 
Östermalm. Här frodas välstånd, men också falskhet 
och rivalitet. Och somliga har mer 
anledning än andra att röja folk ur 
vägen…

395 sidor. Inbunden. 
Format: 145x215 mm.

17

Fristående fortsättning på den prisbelönta  
Tre sekunder!
Roslund & Hellström: 

Tre minuter
Piet Hoffman – tidigare kriminell, numer infiltratör – be-
ger sig till Colombia och drogkartellens innersta kretsar.
Han infiltrerade grov organiserad brottslighet hela vägen 
in i fängelse, avslöjades och lämnades att dö. Tre år senare 
är han på flykt med sin älskade familj. Långt bort ifrån 
Sverige har han nu infiltrerat sig djupt in i kokainmaffians 
hjärta. Han ska, igen, möta kriminalkommissarie Ewert 
Grens. Men nu kämpar de på samma sida. Och skillnaden 
mellan liv och död är TRE MINUTER.

570 sidor. Inbunden. Format: 140x216 mm.

18

198:-
Ord. pris 298:-

FYNDPRIS
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1 Blötlägg aroniabären 2 timmar i 1 dl vatten.2 Skala bananen och skär den i bitar. Skala grape-frukterna, skär dem i bitar och lägg allt i mixern.3 Häll aroniabären med blötläggningsvattnet i mixern och tillsätt också yaconsirapen samt 3 dl vatten.4 Starta mixern på lägsta hastighet och purea sedan på högsta hastighet till en krämig smoothie. Tillsätt mer vatten om så önskas och mixa på nytt en kort stund.5 Häll upp smoothien i glas. Servera och njut.

8

SUPERFOOD-INFOGrapefrukt förhindrar plötslig ökning av  blodsockret. Dessutom är frukten stärkande för  levern. Den hjälper dessutom till att öka upptaget av  både järn, kalcium och antioxidanter ur kosten.8

AR
I G

RA
PI 

YA
CI

S K Y D D A N D E  |  R E N A N D E
3 PORTIONER (CA 7 DL) 

TID: 10 MIN. PER PERSON: CA 100 KCAL,  1 G PROTEIN, 0 G FETT,  22 G KOLHYDRATER

50 g torkade aroniabär (se s. 18)
1 dl vatten (till blötläggning)

1 banan2 grapefrukter (se superfood-info)
3 msk yaconsirap (alternativa  sötningsmedel, se s. 95)

ca 3 dl vatten (att blanda med)

136

137D E  F R U K T I G A

D E  F R U K T I G A
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1 Skölj melonen och skär den i bitar med skalet på. 
Skala 3 små trekanter och spara dem till dekoration. 
Lägg resten av melonen i mixern.

2 Skala bananen och skär 6 tunna skivor till dekora-
tion. Dela resten av bananen i småbitar och lägg dem 
tillsammans med matcha- och baobabpulvret i mixern. 
Tillsätt 3 ½ dl vatten.

3 Starta mixern på lägsta hastighet och purea sedan på 
högsta hastighet till en krämig smoothie. Tillsätt mer 
vatten om så önskas och mixa på nytt en kort stund.

4 Fördela smoothien i glas. Fäst 1 melonbit och  
2 bananskivor på 3 tandpetare och placera dem  
ovanpå eller i smoothien. Servera och njut.

8
SUPERFOOD-INFO

Vattenmelonen innehåller ämnet citrullin i koncentrerad 
form. Det är afrodisierande och prestationshöjande.

8

AF
RIC

AN
 KI

CK

S K Y D D A N D E

3 PORTIONER (CA 7 DL) 
TID: 10 MIN. 

PER PORTION: CA 45 KCAL, 
 1 G PROTEIN, 0 G FETT,  

10 G KOLHYDRATER

200 g vattenmelon

½ banan

1 tsk matcha (grönt tepulver,  
se s. 99)

1 rågad msk baobabpulver  
(se s. 98)

ca 3 ½ dl vatten

106 107D E  F R U K T I G AD E  F R U K T I G A

Almanackan med de sötaste  
kattungarna!

Kattungar    
Väggalmanacka 2018
Med fluffiga och sockersöta kattungar på varje 
blad är denna almanacka en given julklapp 
till kattälskaren! Komplett med 
namnsdagsregister, helgdagar och 
gott om utrymme för egna 
anteckningar. Få ett leende på 
läpparna varje dag med denna 
oemotståndliga almanacka.

13 blad. Spiralbunden. Format: 224x320 mm.

  Goda och nyttiga smoothies  
  för alla tillfällen!

Superfood smoothies
Alla smoothies består av s.k. superfood – natur-
liga ingredienser, rika på näring, vitaminer och 
mineraler. All sötning görs med frukt, honung 
eller lönnsirap och alla gröna smoothies är fyllda 
av hälsobringande klorofyll. Sist men inte minst 
tillsätts kryddor, örter eller torkade ingredienser 
för extra smak- och näringskick. Den ultimata 
smoothieboken – fullmatad med 50 recept!

144 sidor. Inbunden. 
Format: 187x256 mm.
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v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag39
24 25 26 27 28 29 30

40
1 2 3 4 5 6 7

41
8 9 10 11 12 13 14

42
15 16 17 18 19 20 21

43
22 23 24 25 26 27 28

44
29 30 31 1 2 3 4

 Gerhard 
 

Enar Dagmar Lennart 
Mikael 

 

 Ragnar 
Ludvig 

Evald 
Frans 

 
Jenny Birgitta 

 
 

Ingrid 
Harry 

Erling 
Valfrid 

Berit 
 

 Hedvig 
 Antonia 

 
Tore 

 
Ursula 

 Marika Severin 
Evert 

Inga Amanda 
 

Simon 

 
 

Elsa 
Edit 

 
 Hubert 

 

 
Gert Tryggve 

Einar Rigmor Leonard Mikaela 
Helge 

 Ragna 
Love Osvald 

Frank 
Bror Jennifer 

Britta 

 
Nils 

Inger Harriet 
Jarl Manfred 

Birgit Stellan 

 Hillevi 
Finn 

Toini 
Lukas 

Tor 
Sibylla 

Yrsa 

 Marita 
Sören 

Eilert Ingalill Rasmus Sabina Simone 

 
Viola Isabella 

Edgar 
 Tobias 

Hugo Sverker 

FN-dagen

28 Sommartiden upphör: flytta tillbaka klockan en timme.

Alla helgons dag

Tacksägelse-
dagen

19 e. 
trefaldighet

21 e. 
trefaldighet

Söndagen e.
alla helgons dag

Den helige
Mikaels dag

22 e. 
trefaldighet

Oktober 
2018

Allhelgonadagen

Mickelsmäss

Internationella barndagen - FN
Kanelbullens dag

Sommartiden 
upphör

Hubertusdagen

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5

29 30 31 1 2 3 4

6

5 6 7 8 9 10 11

7

12 13 14 15 16 17 18

8

19 20 21 22 23 24 25

9

26 27 28 1 2 3 4

10

5 6 7 8 9 10 11

   Gunilla Ivar Max 
 Disa Ansgar 

 Agata Dorotea Rikard Berta Fanny 
 Yngve 

 Evelina Agne 
 

 Julia Alexandra Frida 

 Gabriella 
 

 
 Torsten Mattias Sigvard 

 Torgny 
 

 Albin Ernst Gunborg Adrian 

 Tora Ebba 
 Saga Torbjörn Edla Edvin

 Diana Gunhild Joar Maximilian 
 Hjördis Anselm 

 Agda Doris Dick Bert Franciska Iris Inge 

 Evy Ove Valentin Sigfrid Julius Sandra Fritiof 

 Ella Vivianne Hilding Pia Torun Mats Sivert 

 Torkel Lage Maria Elvira Erna Gunvor Adriana 

 Tove Ebbe Camilla Siv Torleif Ada Egon 

Fastlags-
söndagen

Askonsdagen

Alla hjärtans 
dag

Midfasto-
söndagen

Kyndels-
mässodagen

2 i fastan

1 i fastan

Fettisdagen
Blåmåndagen

Kyndels-
mässodagenFebruari

2018
Samernas 
nationaldag

Internationella 
modersmåls-
dagen

Sverige-
finnarnas 
dag

3 i fastan

Internationella 
kvinnodagen

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

13

26 27 28 29 30 31 1

14
2 3 4 5 6 7 8

15
9 10 11 12 13 14 15

16
16 17 18 19 20 21 22

17
23 24 25 26 27 28 29

18
30 1 2 3 4 5 6

  Rudolf Malkolm Jonas Holger  Harald 

 Gudmund Ferdinand Marianne Irene Vilhelm Irma Nadja 

 Otto Ingvar Ulf  Artur  Olivia 

 Patrik Elias Valdemar Olaus Amelie Anneli Allan 

 Georg   Teresia  Ture  

   Filip John Monika Gotthard Marit 

 Emanuel Ralf Morgan Jens Holmfrid Ester Hervor 

 Ingemund Nanna Marlene Irja William Irmelin Tanja 

 Ottilia Ingvor Ylva Liv Douglas Tiburtius Oliver 

 Patricia Elis Volmar Ola Emelie Annika Glenn 

 Göran Vega Markus Terese Engelbrekt Tyra Tyko 

 Mariana Valborg Filippa Jane Mona Erhard Rita 

5 i påsktiden

4 i påsktiden

Bönsöndagen

Amalia

April
2018

Valborgs-
mässoafton
Konungens 
födelsedag

Första Maj

3 i påsktiden

PåskdagenDymmel-
onsdagen

Skärtorsdagen Långfredagen

2 i påsktidenAnnandag påsk

Påskafton

Romernas 
nationaldag

Världsbok- 
och upphovs-
rättsdagen

89:-
Ord. pris 139:-

FYNDPRIS
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169:-
Ord. pris 298:-

Alex Schulmans gripande skildring av  
sin uppväxt, alkoholiserade mamma  och 
sökandet efter försoning
Alex Schulman: 

Glöm mig
Det är sommar. Alex Schulman befinner sig på sin mam-
mas lantställe för att övertala henne att skriva in sig 
på en avvänjningsklinik. Det räcker nu. Han vill ha sin 
mamma tillbaka. Den glada mamman han minns från 
barndomen. Vad var det egentligen som gick fel mellan 
dem? Följ ett krackelerande förhållande mellan mor 
och son och det vuxna barnets desperata strävan efter 
att reparera relationen.

254 sidor. Inbunden. 
Format: 140x195 mm.

21

Tre verklighetsbaserade berättelser som berör på djupet
Pocketpaket: 

Sanna berättelser
Flickan med de röda skorna (Maria Housden)
Marias dotter Hannah diagnostiserades med cancer innan sin tredje fö-
delsedag. Detta är Marias berättelse om hur hon kämpade sig upp från 
botten samt hur hennes livssyn ändrades efter dotterns tragiska död.
Ända in i märgen (Annika Taesler)
Annika, 24 år, faller av sin häst. När hon återfår 
medvetandet är hon förlamad, utan egen förmåga 
att andas och tala. Här är hennes kamp med en 
kropp som slutat lyda och hur hon kom att bli gift 
och få egna barn.
Snälla pappa, nej (Stuart Howarth)
Under sin uppväxt blev Stuart psykiskt och fysiskt 
utnyttjad av sin styvfar. Som vuxen kokade hans 
smärta och frustration över och han dödade den 
grymma mannen. När Stuarts barndom avslöjades 
i rätten gjorde den ett så starkt intryck att 
han fick minimistraffet för sitt brott.

3 pocketböcker. 220 + 311 + 224 sidor. 
Format: 108x178 mm.

22

169:-
Ord. pris 198:-

FYNDPRIS



13

98:-
Ord. pris 139:-

Sväng runt på   
dansgolvet till årets 
bästa dansbandshits!
CD: 

Bästa   
dansbanden
En härlig blandning låtar med 
toppen av Sveriges dansbands-
musiker. Höj volymen och 
dansa till sköna toner av bl.a.
Sven-Ingvars, Lasse Stefanz, 
Streaplers, Donnez, Sannex, 
Drifters, Matz Bladhz med flera!

20 låtar. Speltid: 1 tim. 5 min.

23

Klockren countrysamling 
med 60 oförglömliga hits
3 CD-box: 

Country
Flera timmars härlig country-
musik från älskade artister 
såsom Kenny Rogers, Johnny 
Cash, Dolly Parton, Buck Owens, 
Jim Reeves, Merle Haggard och 
många fler! 60 oförglömliga 
spår från den välkända Bill-
board-listan!

60 låtar. 
Speltid: 2 tim. 38 min.

149:-
Ord. pris 196:-

FYNDPRIS

24

3 stycken CD 
med 60 klassiska 
countrylåtar!



 

14

129:-

198:-
Ord. pris 239:-

FYNDPRIS

Över 100 sidor om de bästa bilfynden, 
värsta vrålåken och säkraste alternativen

Världens Bilar 2018
I Världens Bilar 2018 finns massor av spännande 
läsning om de flesta bilmodeller i Sverige. Läs om 
bilarna, priser, utrustning, prestanda, omdömen och 
mycket mer. Du får även insyn i kommande model-
ler samt tips om de bästa begagnade köpen!  En 
komplett bilkatalog för alla med bilintresse eller 
köpa-bil-tankar.

108 sidor. Format: 210x275 mm.

Lyckas med odlandet trots  
begränsat med tid och utrymme

Odla i pallkrage
Med en pallkrage är det lätt att komma 
igång och odla. Dess fiffiga form och 
begränsade yta passar lika bra på 
landet som i villakvarteret och bakgår-
den i stan, och det krävs inga speciella 
redskap. I boken har Eva Robild samlat 
sina allra bästa tips – så att du också 
kan få en blomstrande pallkrage med 
blommor, örter, grönsaker, bärbuskar, 
lökväxter och mycket mer. Skapa en 
grönsaksodling eller örtagård utan 
ett enda spadtag!

95 sidor. Inbunden. 
Format: 200x200 mm.

26

86

Nissan - Opel

Opel Opel Sverige AB
Box 44080, 100 73 Stockholm
tel 08-632 85 00
www.opel.se

Nissan 370Z Coupé Nismo
Samma fakta som för Nissan 370Z Coupé utom: Mått/Vikt: längd 433 cm bredd
187 cm, tjvikt 1610 kg, Motor: 344 hk/253 kW vridm 371 Nm-5200 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränsleförbr: 10,6 l/100 km, Koldioxid: 248 g/km, Prest: 250
km/h 0-100 km/h 5,2 sek, Pris: fr 501.890:-

Nissan 370Z Roadster
Samma fakta som för Nissan 370Z utom: Typ: 2-d 2 pers cab, Mått/Vikt: höjd
133 cm, tjvikt 1615/1635 kg, Bränsleförbr: 11,2/10,9 l/100 km, Koldioxid: 262/
254 g/km, Prestanda: 250/250 km/tim 0-100 km/tim 5,6/5,8 sek, Pris: fr
522.890:-/544.890:-

Nissan 370Z
Denna av sportbilsentusiaster efterlängtade nya upplaga av Nissans
klassiska Z började säljas i Japan och USA -02, i Europa -03. Öppna
Roadster kom -04. Modifieringar -06 och ny generation -08. Är pigg och
lättkörd, med  elektronisk stabilisering som räddar alltför friskt satsande
förare. Bilen ligger plant på vägen utan att ha alltför stötig fjädring. Men
är ganska bullrig. Facelift -12.

Nissan 370Z Coupé
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning:
Typ: 2 dörrars, 2 pers. fram multilänk, bak multilänk
coupé Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 427 cm vändcirkel 11,0 m
bredd 185 cm höjd 132 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 255 cm tjänste- 10,6/10,5 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1571/1583 kg tank 72 l Koldioxid: 248/245 g/km
Motor: 6 cyl i V 3696 cc Prestanda: 250/250 km/h(begr.)
328 hk/241 kW 0-100 km/h 5,3/5,6 sek
vridmoment 363 Nm-5200 v/m Skatt: 3.060:-
Kraftöverföring: bakhjulsdrift, Pris: fr 426.690:-/514.890:-
6 växlar alt 7-vxl dubbelkoppling aut

Nissan 370Z

Nissan GT-R
Gediget byggd, fyrhjulsdriven supersportbil som kör ifrån de flesta kon-
kurrenter oavsett om de heter Ferrari, Lamborghini eller Porsche. Men
kostar minst en miljon kronor mindre. Den senaste generationen
presenterades -07. Tekniska modifikationer och ökad motoreffekt -10
och -12. Trimmad Nismo-version -14. Facelift och teknikuppdaterad -16.

Nissan GT-R

Nissan GT-R
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning: fram dubbla
Typ: 2 dörrars, 2+2 pers tvärlänkar, bak multilänk
sportcoupé Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 471 cm vändcirkel 12,1 m
bredd 190 cm höjd 137 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 278 cm tjänste- 11,8 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1827 kg tank 74 l Koldioxid: 275 g/km
Motor: 6 cyl i V 3799 cc biturbo Prestanda: 315 km/h
570 hk/419 kW 0-100 km/h 3,0 sek
vridmoment 637 Nm-3600 v/m Skatt: 3.540:-
Kraftöverföring: permanent fyrhjuls- Pris: fr 969.000:-
drift 6-vxl dubbelkopplingsautomat

Opel Adam
Dyr liten livsstilsbil baserad på Opel Corsa. Kom -13.

Opel Adam

Nissan X-Trail 1.6 dCi 130
Samma fakta som för Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 130 utom: Tjvikt 1500/1540 kg,
Motor: 4 cyl 1598 cc direktinspr turbodiesel 130 hk/96 kW vridm 320 Nm-1750
v/m, Kraftöverf: framhjulsdrift 6 växlar alt steglös aut CVT, Bränslef: 4,9/5,1 l/
100 km, Koldioxid: 129/135 g/km, Prest: 188/180 km/h 0-100 km/h 10,5/11,4 sek,
Pris: fr 247.900:-/279.900:-

Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 4x4
Samma fakta som för Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 utom: Tjvikt fr 1580 kg,
Kraftöverf: fyrhjulsdrift 6 växlar, Bränslef: 5,3 l/100 km, Koldioxid: 139 g/km,
Prest: 186 km/h 0-100 km/h 11,0 sek, Pris: fr 284.900:-

Nissan GT-R Nismo
Samma fakta som för Nissan GT-R utom: Tjvikt 1798 kg, Motor: 600 hk/441 kW
vridm 652 Nm-3600 v/m, Styrning: vändvirkel 12,3 m, Bränsleförbr: 11,8 l/100 km,
Koldioxid: 275 g/km, Prest: 315 km/h 0-100 km/h 2,9 sek, Pris: fr 1.342.730:-

Opel Karl

Opel Karl
Småbil med praktiskt hög kaross, som rymmer fyra fullvuxna plus några
shoppingkassar. Eller med nedfällt baksäte rejält med last. Kan köras
miljövänligt bränslesnålt.

Opel Karl 1.0
Tillverkad i: Hjulupphängning:
Typ: 5 dörrars, 4 pers. fram fjäderben,
kombisedan bak halvstel axel
Mått/Vikt: längd 368 cm Styrning: kuggstång/elservo
bredd 160 cm höjd 149 cm vändcirkel 9,9 m
axelavst 239 cm tjänstevikt Bränsleförbrukning: bensin
fr 1034 kg tank 32 l 4,5/4,5 l/100 km vid bl. körn
Motor: 3 cyl 999 cc Koldioxid: 104/103 g/km
75 hk/55 kW Prestanda: 170/170 km/h
vridmoment 95 Nm-4500 v/m 0-100 km/h 13,9/14,9 sek
Kraftöverföring: framhjulsdrift Skatt: 360:-
5 växlar alt 5-vxl halvaut Pris: fr 99.900:-/112.900:-
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Opel
Opel Adam 1.4
Tillverkad i: Tyskland Hjulupphängning:
Typ: 5 dörrars, 5 pers. fram fjäderben, bak halvstel axel
kombisedan Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 370 cm vändcirkel 10,2 m
bredd 181 cm höjd 148 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 231 cm tjänste- 5,4/5,0 l/100 km vid bl körning
vikt fr 1135 kg tank 35 l Koldioxid: 125/118 g/km
Motor: 4 cyl 1398 cc Prestanda: 176/178 km/h
87 hk/64 kW 0-100 km/h 12,5/13,9 sek
vridmoment 130 Nm-4000 v/m Skatt: 380:-
Kraftöverföring: framhjulsdrift, Pris: fr 139.900:-/144.900:-
5 växlar alt 5-vxl halvaut

Opel Corsa
Den första generationen av denna framhjulsdrivna småbil kom -82. Nya
generationer med större, rymligare och krocksäkrare karosser samt be-
kvämare gång lanserades -93 och -00. Facelift -03. En ny generation
med samma bas som Fiat Grande Punto kom -06. Den är bekväm som
en liten mellanklassvagn, lätthanterlig i stan och stadig på landsväg. Om
man så vill kan man styra den snabbt och exakt i och ur kurvor.
Supersnabb OPC-version -07. Facelift vintern 10/11. Ny generation
lanserad -15.

Opel Corsa 1.4
Tillverkad i: Tyskland Hjulupphängning:
Typ: 5 dörrars, fram fjäderben, bak halvstel axel
5 pers kombisedan Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 402 cm vändcirkel 11,0 m
bredd 174/175 cm höjd 148 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 251 cm tjänste- 5,2/4,7 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1178 kg tank 45 l Koldioxid: 120/110 g/km
Motor: 4 cyl 1398 cc Prestanda: 175/175 km/h
90 hk/66 kW 0-100 km/h 13,2/13,9 sek
vridmoment 130 Nm-4000 v/m Skatt: 580:-/602:-
Kraftöverföring: framhjulsdrift Pris: fr 141.900:-/146.900:-
5 växlar alt 5-vxl halvaut

Opel Corsa

Opel Adam 1.4 100 hk
Samma fakta som för Opel Adam 1.4 utom: Tjvikt fr 1135 kg, Motor: 4 cyl 1398
cc 100 hk/74 kW vridm 130 Nm-4000 v/m, Kraftöverföring: 5 vxl, Bränsleförbr:
5,4 l/100 km, Koldioxid: 125 g/km, Prestanda: 185 km/h 0-100 km/h 11,5 sek,
Pris: fr 143.900:-

Opel Adam 1.0T 90 hk
Samma fakta som för Opel Adam 1.4 utom: Tjvikt fr 1156 kg, Motor: 3 cyl 999 cc
bensin turbo 90 hk/66 kW vridm 170 Nm-1800 v/m, Kraftöverföring: 6 vxl,
Bränsleförbr: 4,3 l/100 km, Koldioxid: 100 g/km, Prestanda: 180 km/h 0-100 km/
h 11,9 sek, Pris: fr 156.900:-

Opel Adam 1.0T 115
Samma fakta som för Opel Adam 1.4 utom: Tjvikt fr 1156 kg, Motor: 3 cyl 999 cc
bensin turbo 115 hk/85 kW vridm 170 Nm-1800 v/m, Kraftöverföring: 6 vxl,
Bränsleförbr: 4,8 l/100 km, Koldioxid: 110 g/km, Prestanda: 196 km/h 0-100 km/
h 9,9 sek, Pris: fr 161.900:-

Opel Adam 1.4T 150 hk
Samma fakta som för Opel Adam 1.4 utom: Tjvikt fr 1178 kg, Motor: 4 cyl 1364
cc bensin turbo 150 hk/110 kW vridm 220 Nm-3000 v/m, Kraftöverföring: 6 vxl,
Bränsleförbr: 5,9 l/100 km, Koldioxid: 139 g/km, Prestanda: 210 km/h 0-100 km/
h 8,5 sek, Pris: fr 181.900:-

Opel Corsa 1.4 Aut
Samma fakta som för Opel Corsa 1.4 utom: Tjvikt fr 1214 kg, Kraftöverf: 6-vxl
automat, Bränslef: 6,0 l/100 km, Koldioxid: 139 g/km, Prest: 170 km/h 0-100
km/h 13,9 sek, Pris: fr 156.900:-

Opel Corsa 1.6 Turbo OPC
Samma fakta som för Opel Corsa 1.4 utom: Typ: 3-d 5 pers kombisedan, Tjvikt
fr 1293 kg, Motor: 4 cyl 1598 cc bensin turbo 207 hk/152 kW vridm 245 Nm-
1900 v/m, Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 7,5 l/100 km, Koldioxid: 174 g/km, Prest:
230 km/h 0-100 km/h 6,8 sek, Pris: fr 240.900:-

Opel Corsa 1.3 CDTi
Samma fakta som för Opel Corsa 1.4 utom: Tjvikt fr 1252 kg, Motor: 4 cyl 1248
cc direktinsprutad turbodiesel 95 hk/70 kW vridm 190 Nm-1500 v/m, Bränsleför:
3,3 l/100 km, Koldioxid 87 g/km, Prest: 182 km/h 0-100 km/h 11,9 sek, Pris: fr
171.900:-

Opel Astra

Opel Astra
Första generationen av denna lilla mellanklassbil kom -91, andra
generationen med rymligare och krocksäkrare kaross -98, tredje
generationen med ännu större kaross -03. Kombin kom -04, sportiga
OPC -05, och coupecabrioleten Twin Top -06. Är i stort sett lika rymlig,
bekväm och körsäker som huvudkonkurrenten VW Golf. En ny generation
med längre axelavstånd och större kaross kom -09, i kombiversion -10.
Sportiga GTC kom -11. Helt ny generation lanserad -15.

Opel Astra 1.0 Turbo
Tillverkad i: Tyskland Hjulupphängning:
Typ: 5 dörrars, 5 personers fram fjäderben, bak halvstel axel
kombisedan Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 437 cm vändcirkel 11,1 m
bredd 181 cm höjd 149 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 266 cm tjänste- 4,4/4,3 l/100 km vid bl körning
vikt fr 1273/1273 kg tank 48 l Koldioxid: 102/99 g/km
Motor: 3 cyl 999 cc direktin- Prestanda: 195/200 km/h
sprutad bensin turbo 105 hk/77 kW 0-100 km/h 11,2/12,7 sek
vridmoment 170 Nm-1800 v/m Skatt: 360:-
Kraftöverföring: framhjulsdrift, Pris: fr 159.900:-/175.900:-
5 växlar alt 5-vxl halvaut

Opel Astra 1.4 Turbo 125 hk
Samma fakta som för Opel Astra 1.0 Turbo utom: Tjvikt fr 1278 kg, Motor: 4 cyl
1399 cc direktinsprutad bensin turbo 125 hk/92 kW vridm 230 Nm-2000 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränsleförbr: 5,5 l/100 km, Koldioxid: 128 g/km, Prestanda:
205 km/h 0-100 km/h 9,2 sek, Pris: fr 179.900:-

Opel Astra 1.4 Turbo 150 hk
Samma fakta som för Opel Astra 1.0 Turbo utom: Tjvikt fr 1278/1308 kg, Motor:
4 cyl 1399 cc direktinsprutad bensin turbo 150 hk/110 kW vridm 245 Nm-2000
v/m, Kraftöverf: 6 vxl alt 6-vxl aut, Bränsleförbr: 5,5/5,5 l/100 km, Koldioxid: 128/
127 g/km, Prestanda: 215/210 km/h 0-100 km/h 8,3/8,9 sek, Pris: fr 187.900:-/
199.900:-

Opel Astra 1.6 Turbo 200 hk
Samma fakta som för Opel Astra 1.0 Turbo utom: Tjvikt fr 1350 kg, Motor: 4 cyl
1598 cc direktinsprutad bensin turbo 200 hk/147 kW vridm 280 Nm-1650 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränsleförbr: 6,1 l/100 km, Koldioxid: 141 g/km, Prestanda:
235 km/h 0-100 km/h 7,0 sek, Pris: fr 241.900:-

Opel Astra GTC 2.0 Turbo OPC
Samma fakta som för Opel Astra 1.0 Turbo utom: Typ: 3-d 5 pers kombicoupé
Mått/Vikt: längd 447 cm bredd 184 cm höjd 148 cm tjvikt 1550 kg, tank 56 l,
Motor: 4 cyl 1998 cc turbo 280 hk/206 kW vridm 400 Nm-2400 v/m, Kraftöverf: 6
vxl, Bränslef: 7,8 l/100 km, Koldioxid: 184 g/km, Prest: 250 km/h 0-100 km/h 6,0
sek, Pris: fr 318.900:-

Opel Astra 1.6 CDTi 110 hk
Samma fakta som för Opel Astra 1.0 Turbo utom: Tjvikt fr 1360 kg, Motor: 4 cyl
1598 cc direktinsprutad turbodiesel 110 hk/81 kW vridm 300 Nm-1750 v/m,
Kraftöverf: 6 växlar, Bränslef: 3,4 l/100 km, Koldioxid: 93 g/km, Prest: 195 km/h
0-100 km/h 11,0 sek, Pris: fr 189.900:-
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 Kia - Koenigsegg - Lamborghini

Kia Sportage 1.6 GDI 2WD

Tillverkad i: Slovakien Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 5 dörrars, 5 personers bak multilänk

SUV
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 448 cm vändcirkel 10,6 m

bredd 186 cm höjd 164 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 267 cm tjänstevikt 6,7 l/100 km vid bl. körning

fr 1545 kg tank 62 l
Koldioxid: 156 g/km

Motor: 4 cyl 1591 cc direktin- Prestanda: 182 km/h

sprutad bensin 132 hk/99 kW 0-100 km/h 11,5 sek

vridmoment 161 Nm-4850 v/m Skatt: 1.260:-

Kraftöverföring: framhjulsdrift Pris: fr 239.900:-

6 växlar

Kia Sportage 1.7 CRDi 2WD

Samma fakta som för Kia Sportage 1.6 GDI 2WD utom: Tjvikt fr 1609 kg, Motor:

4 cyl 1685 cc direktinsprutad turbodiesel 115 hk/85 kW vridm 280 Nm-1250 v/

m, Kraftöverf: framhjulsdrift 6 vxl, Bränslef: 4,6 l/100 km, Koldioxid: 119 g/km,

Prest: 176 km/h  0-100 km/h 11,5 sek, Pris: fr 264.900:-

Kia Sportage 2.0 CRDi AWD

Samma fakta som för Kia Sportage 2.0 CRDi AWD, 136 hk utom: Tjvikt fr 1831/

1859 kg, Motor: 4 cyl 1995 cc direktinsprutad turbodiesel 185 hk/136 kW vridm

400 Nm-1750 v/m, Kraftöverf: elektroniskt reglerad fyrhjulsdrift 6 vxl alt 6-vxl

aut, Bränslef: 5,9/6,3 l/100 km, Koldioxid: 154/166 g/km, Prest: 201/201 km/h

0-100 km/h 9,5/9,5 sek, Pris: fr 337.900:-/355.900:-

Kia Sorento 2.2 CRDi

Tillverkad i: Sydkorea Hjulupphängning: fram fjäderben

Typ: 5 dörrars, 5-7 pers. bak dubbla tvärlänkar

SUV
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 478 cm vändcirkel 11,9 m

bredd 189 cm höjd 169 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 278 cm tjänstevikt 5,7/6,6 l/100 km vid bl. körning

fr 1920/1953 kg tank 70 l Koldioxid: 149/174 g/km

Motor: 4 cyl 2199 cc direktinsprutad Prestanda: 203/203 km/tim

turbodiesel 200 hk/147 kW 0-100 km/tim 9,0/9,6 sek

vridmoment 441 Nm-1750 v/m Skatt: 3.085:-/4.388:-

Kraftöverf: elektroniskt reglerad Pris: 5 pers fr 329.900:-/344.900:-

fyrhjulsdrift, 6 vxl alt 6-vxl aut 7 pers aut fr 402.900:-

Kia Sorento
En mellanstor suv vars första generation lanserades -02 och fick facelift

-06. En komplett ny generation kom -09. Den har en självbärande

kaross i stället för föregångarens kaross på en separat balkram, nya

motorer, nya växellådor utan lågväxel och den stela bakaxeln ersatt av

individuell bakhjulsupphängning. Nya Sorento är alltså mera en

civiliserad allroundvagn än en robust terrängbil. Facelift -12. Ny modell

presenterad hösten -14.

Koenigsegg Koenigsegg Automotive AB

262 91 Ängelholm,

tel 0431-45 44 60

www.koenigsegg.com

Koenigsegg Agera R

Kia Sorento

Koenigsegg Agera

En i Sverige konstruerad och i ett fåtal exemplar handbyggd super-

sportbil. Första prototypen visades i slutet på 1990-talet. Senaste

modellen Agera, har en mittmonterade V8-motor som uppnår det höga

vridmomentet och därmed den höga effekten med hjälp av två turbo-

aggregat. Den självbärande karossens nedre del är en s k monocoque-

konstruktion av kolfiberarmerad plast och aluminium. De fyra hjulen är

upphängda med dubbla tvärlänkar och fjäderkrafterna överförs med

stötstänger (pushrods) precis som på formelracervagnar.

Koenigsegg Agera

Tillverkad i: Sverige
Hjulupphängning: fram och bak

Typ: 2 dörrars, 2 pers. dubbla tvärlänkar

sportcoupé
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 429 cm vändcirkel 11,0 m

bredd 200 cm höjd 112 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 266 cm tjänstevikt 14,7 l/100 km vid bl. körning

ca 1435 kg tank 80 l
Koldioxid: 310 g/km

Motor: 8 cyl i V bensin twin turbo Prestanda: 400 km/h

5000 cc 940 hk/692 kW 0-100 km/h 3,0 sek

vridmoment 1100 Nm-4000 v/m Skatt: 3.452:-

Kraftöverföring: bakhjulsdrift, Pris: fr ca 10.950.000:-

7-växlad dubbelkopplings automat

Lamborghini MLA-Gruppen

Banevingen 9, DK-2200 Copenhagen N

Danmark, tel +45 45 200 411

www.mla.dk

Lamborghini Huracán

Lamborghini ingår sen’ -98 i VW-koncernen, där den sorterar under

Audi, något som kan förklara varför supersportvagnen Gallardo,

presenterad -03, växte fram parallellt med Audi R8. Precis som på Audi

R8 fick den rymdfackverksram, spaceframe, av aluminiumprofiler.

Gallardo gick ur produktion -13 och ersattes av den ännu häftigare

Lamborghini Huracán -14. För att få ner vikten har mer kolfiberarmerad

plast används tillsammans med aluminium. Den mittmonterade V10-

motorn tjuter blixtsnabbt upp i varv. Elektronisk stabilisering ser till att

bilen inte sladdar runt, vilket annars är lätt hänt med mittmotorbilar. Å

andra sidan klarar Huracán även en runda i krypfart till stormarknaden

bara man inte fastnar på en fartbula.

Lamborghini Huracan

Koenigsegg Agera R

Samma fakta som för Koenigsegg Agera utom: Motor: E85 etanol/bensin 1115

hk/820 kW vridm 1200 Nm-4100 v/m, Prest: över 400 km/h 0-100 km/h 2,9 sek,

Pris: fr 12.050.000:-
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 Lamborghini -  Lancia - Land Rover

Lamborghini Huracán LP 610-4

Tillverkad i: Italien
Hjulupphängning: fram och bak

Typ: 2 dörrars, 2 pers. dubbla tvärlänkar

sportcoupé
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 446 cm vändcirkel 11,5 m

bredd 192 cm höjd 117 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 262 cm tjänstevikt 12,5 l/100 km vid bl. körning

fr 1572 kg tank 83 l
Koldioxid: 290 g/km

Motor: 10 cyl i V 5204 cc direktin- Prestanda: 325 km/h

sprutad bensin 610 hk/449 kW 0-100 km/h 3,2 sek

vridmoment 560 Nm-6500 v/m Skatt: 2.001:-

Kraftöverföring: permanent Pris: fr 1.970.438:-

fyrhjulsdrift, 7-växlad dubbel-

kopplingsautomat

Lamborghini Aventador LP 700-4

Lamborghini Aventador

Den -11 lanserade efterföljaren till Murciélago som tillverkades 2001-

2010. Den självbärande karossen, monoque, är av kolfiberarmerad

plast som är mycket lätt och starkt men också mycket dyr. Den låga

vikten gör att den urstarka V12-motorn ger bilen otroliga fartresurser.

Den permanenta fyrhjulsdrivningen överför drivkraften effektivt.

Roadstern kom -13.

Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder

Samma fakta som för Lamborghini Huracán LP 610-4 utom: Typ: 2 dörrars 2

pers cabriolet, Tjänstevikt fr 1617 kg, Bränsleförbr: 12,3 l/100 km, Koldioxid: 285

g/km, Prest: 324 km/h 0-100 km/h 3,4 sek, Pris: fr 3.487.500:-

Lamborghini Aventador LP 700-4

Tillverkad i: Italien
Hjulupphängning: fram och

Typ: 2 dörrars, 2 pers. bak dubbla tvärlänkar

sportcoupé
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 478 cm vändcirkel 12,5 m

bredd 203 cm höjd 114 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 270 cm tjänstevikt 17,2 l/100 km vid bl. körning

fr 1650 kg tank 90 l
Koldioxid: 398 g/km

Motor: 12 cyl i V 6498 cc Prestanda: 350 km/h

700 hk/515 kW
0-100 km/h 2,9 sek

vridmoment 690 Nm-5500 v/m Skatt: ej fastställd

Kraftöverföring: permanent Pris: fr 2.958.000:-

fyrhjulsdrift(Haldex), robotiserad

7-vxl låda, ISR-automat

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce

Samma fakta som för Lamborghini Aventador LP 700-4 utom: Mått/Vikt: längd

484 cm tjänstevikt fr 1600 kg, Motor: 12 cyl i V 6498 cc direktinsprutad bensin

750 hk/552 kW vridmoment 690 Nm-5500 v/m, Bränsleförbr: 16,0 l/100 km,

Koldioxid: 370 g/km, Prest: över 350 km/h 0-100 km/h 2,8 sek, Pris: fr

3.487.500:-

Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster

Samma fakta som för Lamborghini Aventador LP 700-4 utom: Typ: 2 dörrars 2

pers cabriolet, Tjänstevikt fr 1650 kg, Bränsleförbr: 16,0 l/100 km, Koldioxid: 370

g/km, Prest: 350 km/h 0-100 km/h 3,0 sek, Pris: fr 3.487.500:-

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster

Samma fakta som för Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce utom: Typ:

2 dörrars 2 pers cabriolet, Tjänstevikt fr 1650 kg, Bränsleförbr: 16,0 l/100 km,

Koldioxid: 370 g/km, Prest: 350 km/h 0-100 km/h 2,9 sek, Pris: fr 3.487.500:-

Lancia
Fiat Group Automobiles Sweden AB

Färögatan 33, 164 51  Kista

Tel 08-588 372 00

www.lancia.se

Lancia Voyager

Lancia Voyager
Europaversionen av den stora amerikanska minibussen Chrysler

Voyager som var jämte Renault Espace världens första moderna,

personbilsbekväma minibuss. Första generationen kom på vintern 83/

84, andra -95 och tredje -00. Facelift och starkare diesel -03. Är längre

och rymligare än vanliga europeiska minibussar. Grand Voyager har

från -05 mellansätet och baksätet snabbt nerfällda i golvet, en praktisk

finess kallad Stow’n Go. En helt ny generation med kantigare kaross

kom -07. Har typisk amerikansk gång med dämpat motorljud och

bekväm fjädring. Säker kurshållning.

Lancia Voyager 3.6 V6

Tillverkad i: USA
Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 5 dörrars, 7 pers. bak stel axel

kombi/MPV
Styrning: kuggstång/servo

Mått/Vikt: längd 522 cm vändcirkel 12,1 m

bredd 191 cm höjd 175/182 cm Bränsleförbrukning:

axelavst. 308 cm
10,8 l/100 km vid bl. körn

tjänstevikt fr 2215 kg tank 76 l Koldioxid: 251 g/km

Motor: 6 cyl i V 3604 cc Prestanda: 209 km/h

283 hk/208 kW
0-100 km/h 8,6 sek

vridmoment 344 Nm-4400 v/m Skatt: ej fastställd

Kraftöverföring:
Pris: fr 376.590:-

framhjulsdrift, 6-växlad automat

Lancia Voyager 2.8 CRD

Samma fakta som för Lancia Voyager 3.6 V6 utom: Tjänstevikt fr 2330 kg,

Motor: 4 cyl 2768 cc direktinsprutad turbodiesel 178 hk/131 kW vridm 360 Nm-

1800 v/m, Kraftöverf: 6-vxl automat, Bränsleförbr: 7,9 l/100 km, Koldioxid: 207

g/km, Prest: 193 km/h 0-100 km/h 11,9 sek, Pris: fr 396.590:-

Land Rover BC Sweden

Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö,

tel 040-12 78 00

www.landrover.se

Range Rover Evoque

En kompakt crossover med en fräck design på den låga överbyggnaden.

Är litet av en terrängsportvagn med sina dragkraftiga dieselmotorer.

Lanserad -11. Cabrioletversion -16.

Range Rover Evoque
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89:-
Ord. pris 119:-

15 härliga hälsningskort – enkla 
att fästa på presenten eller  
blomman tack vare stansade hål

Hälsningskort för 
alla tillfällen
Det sägs att en bild säger mer än tusen 
ord, men ett vänligt ord säger mer än tu-
sen vänliga tankar! Här får du 15 fina, dub-
belvikta kort med motiv för alla tillfällen. 
Utmärkta till gå-bort-presenten, födelse-
dagskalaset, julfirandet, studentskivan och 
mycket mer. Visa omtanke för nära och 
kära med trevliga hälsningskort!

15 dubbelvikta kort. 
Format: 70x70 mm.

27

Kryss i jätteformat!

Megakrysset: 
Sverige runt
Ett stort korsord som ger 
många timmars nöje för 
alla kryssfans. Korsordet är 
specialkonstruerat av Göran 
Bergqvist och täcker temat 
Sverige – med massor av 
klurigheter om svenska 
städer, kändisar, kultur, natur 
med mera! Stor plansch 
med roligt Sverigekryss!

Format: 890x700 mm.

baloons by Steep Trail Media

frost covered trees by Steep Trail Media golden light by Steep Trail Media

ballet dancer by Steep Trail Media

autumn leaves by Steep Trail Media

baby feet by Steep Trail Media

fireworks in the sky by Steep Trail Media birthday cake by Steep Trail Media sleepy cat by Steep Trail Media

flower meadow by Steep Trail Media

beautiful rose by Steep Trail Media frosted flower by Steep Trail Media

59:-
Ord. pris 74:-

FYNDPRIS

MEGAKRYSSETSverige runt

Korsordskonstruktör: Göran BergquistLösningen presenteras på www.brafo.se/information.html

28

Nästan en meter 
korsord!
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129:-
Ord. pris 167:-

FYNDPRIS

89:-
/kartong

Mjuk och ljuvlig lakrits

Lakrits
Sverige är fyllt av lakritsälskare, 
bland andra vi på Bra Förlag! Därför 
har vi tagit fram två ruskigt goda 
lakritsblandningar, en sötare och 
en salt. Lakritsen är tillverkad på 
hantverksvis av Brunberg i Finland, 
vilka har gjort lakrits sedan 1932. 
Lakritsen har en fyllig smak, fast 
konsistens och läcker glans. 250 
gram supergod, mjuk lakrits i fin 
förpackning – i söt eller salt smak!

250 gram lakrits i söt eller salt smak.

    Sötlakrits

    Saltlakrits

29
30

Vackra ljuslyktor i modern   
kopparfärg

2 st ljuslyktor
Tända ljus i lyktor känns både varmt 
och välkomnande, speciellt en mörk 
vinterkväll. Dessa kopparfärgade 
ljuslyktor är gjorda i metall och passar 
utmärkt på mat- och soffbordet eller 
i fönstret. Lyktornas klassiska mönster 
släpper igenom gott om ljus och 
bidrar med en skön känsla året runt. 
Tänd lyktorna, vira in dig i en skön filt 
och njut av en bra bok. 
Bättre kan det inte bli!

2 ljuslyktor. 
Format: 60x100 mm 
och 50x80 mm.

31
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149:-

159:-

Nysläppt DVD med kungen av humor 
- Robert Gustafsson!
DVD: 

Roberts Parodirulle
Här är samlings-DVDn som skrattar upp dig i 
brygga, med både lösnummer och upphets-
ande sketcher. Se klassiska nummer som 
Mammas lilla bubbis Tobias, Greger och Tony 
Rickardsson samt nytt, exklusivt och tidigare 
osläppt material från Parlamentet och Time out! 
Sveriges roligaste man är tillbaka i en ny 
samlings-DVD med både klassiska och 
osläppta sketcher – ett givet och säkert 
tillskott till filmhyllan!

Speltid: 1 tim. 30 min. 
Språk: Svenska.

32

Enormt underhållande film   
för hela familjen!
DVD: 

Dumma mej 3
Gru, Lucy och deras bedårande dött-
rar, Margo, Edith och Agnes – och 
förstås minionerna – är tillbaka. Denna 
gång möter de skurken Balthazar Bratt, 
som visar sig bli Grus mest formidable 
motståndare hittills. Som tur är stöter 
Gru ihop med sin sedan länge försvun-
ne, charmige och mer framgångsrika 
bror, Dru. Tillsammans hoppas de sätta 
Balthazar Bratt på sin plats! Den ny-
släppta filmen i serien om minionerna, 
Gru och hans familj!

Speltid: 1 tim. 36 min. 
Språk: Svenska.

89:-

33
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198:-
Ord. pris 225:-

89:-
Ord. pris 146:-

FYNDPRIS

34

Låt barnen lära sig mer om 
vår fantastiska planet!

Min stora atlas
En stor och spännande atlas för alla 
barn. Varje uppslag täcks av fina och 
roliga illustrationer över världens 
länder, kulturer, djur, natur, hav, 
monument och mycket mer. Låt 
barnen hänföras av allt som finns 
runt omkring oss! Stor och 
spännande atlas för alla barn.

40 sidor. 
Inbunden. 
Format: 285x360 mm.

35

En förbaskat rolig bok!

599 Roliga historier
Garva åt korkade norrmän, galna doktorer, su-
persnåla skottar, skjutglada jägare och många, 
många fler. Boken är fullproppad med 599 roliga 
historier och erbjuder många timmar skrattfeber 
för alla med humor. Enormt underhållande 
oavsett ålder!

122 sidor. Inbunden. 
Format: 140x217 mm.

Gamle drängen Svante hörde 
dåligt och gick till doktorn, 
som kollade öronen på gubben 
och konstaterade:
– Du har ju satt ett stolpiller i 
ena örat.
– Å fan, då tror jag att jag vet 
var hörapparaten är!
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179:-
Ord. pris 219:-

Få fina naglar på nolltid!

Elektrisk nagelfil
Med en elektrisk nagelfil går det snabbt och lätt att snygga till naglar på 
händer och fossingar. Börja med att enkelt fila naglarnas kanter, jämna 
därefter ut nagelns yta och avsluta med att polera nageln för en skinande 
effekt. Det ingår 5 olika sliphuvuden – två för filande och tre för polerande! 
Fila och polera naglarna snabbt och enkelt!

Elektrisk fotfil med 5 utbytbara tillbehör. 
Drivs med 2 st AA-batterier (ingår ej).

Slipp torra händer med två lyxiga 
handkrämer

2 st handkrämer
En vacker presentförpackning med två mjuk-
görande och behagligt doftande handkrämer. 
Båda handkrämerna innehåller Sheasmör som 
gör händerna extra mjuka och är känt för sina 
skyddande egenskaper för hud och hår. En 
jättefin present till dig själv eller 
någon du tycker om!

Förpackning:102x130x30 mm.
Handkräm 1: Sweet Orange & Cederwood, 30 ml.
Handkräm 2: Caribbean Breeze, 30 ml.

98:-
Ord. pris 147:-

FYNDPRIS

37

36
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89:-
Ord. pris 119:-

FYNDPRIS

179:-
Ord. pris 207:-

Roligt och lärorikt   
pyssel för alla barn
Två pysselböcker: 

Vi lär oss
Två pysselböcker som gör 
det ännu roligare att lära sig 
läsa, skriva och räkna! Barnen 
får på ett pedagogiskt och 
lekfullt sätt bekanta sig med 
siffror och bokstäver, där 
grundidén är repetition för 
att förstå samband. Det finns 
lätta skrivövningar, räkne-
exempel och roliga bilder att 
färglägga. En kul och 
stadig grund inför 
skolstarten!

32 + 32 sidor. 
Format: 
210x297 mm.

38

Bästsäljande mysrysare för   
barn i mellanstadieåldern!
Ingelin Angerborn:

Rum 213
Meja, Bea och Elvira är på kollo, men oförklar-
liga händelser pågår i deras rum – rum 213. 
Varför händer det så konstiga saker i rum 213? 
Varför försvinner Mejas, Beas och Elviras saker 
på nätterna? Och vem är den vitklädda flickan 
som bara Bea kan se? Ingelin Angerborns bok 
Rum 213 vann tidigare Bokjuryn och blev en 
sådan succé att den släpptes som film i våras. 
Här är bokens andra upplaga med nytt om-
slag från filmen.

195 sidor. Inbunden. 
Format: 155x205 mm.

39

Två album till 
kanonpris!
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89:-

89:-

98:-

Roligt spel med Astrid Lindgrens Pippi!
Yatzy: 

Pippi Långstrump
Spela yatzy med Pippi och hennes kompisar! Spelarna 
kastar tärningarna och försöker få bildkombinationer 
som ger så höga poäng som möjligt. Tärningarnas sidor 
är täckta med kända karaktärer från böckerna, t.ex. Lilla 
Gubben, Herr Nilsson, Tommy, Annika och fröken Lång-
strump själv. Ett roligt tärningsspel för hela familjen.

Format: 110x190x25 mm. 
Det medföljer 5 tärningar, 
spelregler och poängblock.

41

Hjulen på bussen åker   
runt, runt, runt!
Bok med ljud: 

Hjulen på bussen
Tryck på melodiknappen, lyssna, läs 
och sjung med! En rolig och annorlun-
da bok som kan användas på flera sätt 
om och om igen. Följ med djuren och 
upptäck allt roligt som händer när bus-
sen åker ”genom hela staden”! Barnen 
kommer att älska att trycka på knap-
pen, sjunga med och göra rörelserna 
till denna klassiska barnvisa, Hjulen på 
bussen.

8 sidor. 
Format: 180x180 mm. 
Bok med inbyggd högtalare.

40
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249:-
Ord. pris 298:-

FYNDPRIS

  De bästa recepten på kött,  
  vilt och fågel
Tommy Myllymäki: 

Kött, vilt och fågel 

En mästerlig kokbok av Sveriges kanske mest 
meriterade kock – Tommy Myllymäki. Det 
viktigaste när du lagar mat, enligt Tommy, är att 
få till brytningen mellan två smaker. Därför är 
bokens drygt 100 recept fyllda med spännande 
smakkombinationer som tar rätterna till nästa 
nivå. Recepten är jämnt fördelade på vardags- 
och festmat, bl.a. fläskkotlett med plommon och 
radicchio, köttfärssås, anklever, Biff Lindström, 
råbiff och helstekt fågel. En guldgruva för alla 
som älskar mat och matlagning.
 
218 sidor. Inbunden. Format: 195x245 mm.

42

Den senaste trenden inom   
hälsosam mat!

Power Bowls
En power bowl är en skål fylld med nyttigheter 
som ger kroppen massa näring och håller 
energinivån i topp. Bokens tjugotal recept är 
enkla att tillreda och innehåller mycket frukt, 
grönt och spannmål – och du når dagsbehovet 
av vitaminer utan svårigheter. Ät en power 
bowl och ge dig själv en stadig frukost, 
energigivande lunch, hälsosam middag 
eller något snabbt i farten.

72 sidor. Inbunden. 
Format: 160x213 mm. 149:-

43
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149:-

429:-
Ord. pris 648:-

FYNDPRIS

Vässa köket med fem 
supersnygga knivar i 
carbon-design!

Knivset
Fem rejäla köksknivar i rost-
fritt stål och non-stick-be-
läggning samt en keramisk 
skalare som bonus!
Knivarna kommer i fem olika 
storlekar och passar hela 
familjens behov. Handtagen 
är mönstrade och ligger bra 
i handen, så att man kan 
fokusera på maten.
Levereras i en praktisk 
presentask – perfekt som 
julklapp till hushållet, 
landstället, släkt eller goda 
vänner!

5 knivar + 1 keramisk skalare.

44

Den ultimata grillguiden!

Texas BBQ
I Texas BBQ lär du dig om rökträ, grilltider och 
röktemperaturer, men främst hur du får köt-
tet så mört och saftigt som möjligt. Du lär dig 
tillreda perfekt pulled pork, rökgrillade korvar, 
brisket och rökbräserat lamm, men även fantas-
tiska rubs, BBQ-såser och sidedishes såsom gril-
lad majssallad, salsor och rekordostig chile con 
queso! En komplett och lättillgänglig guide 
till BBQ – oavsett om du har en vanlig klotgrill 
eller proffssmoker!

143 sidor. Inbunden. 
Format: 185x235 mm.

45
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98:-

Vackert pussel 
med motiv från 
Walt Disneys Frost
Pussel 99 bitar: 

Frost
Härligt pussel med de 
omtyckta karaktärerna 
Kristoffer, Elsa, Anna, 
Prins Hans, snögub-
ben Olof och renen 
Sven. Låt barnen lägga 
bitarna och se hur deras 
favoritkaraktärer från 
Frost kommer till liv! 
Rolig aktivitet för alla 
barn från 5 år och 
uppåt!

99 bitar. 
Format: 220x330 mm.

47

139:-

Fyra pussel med motiv 
från Bilar 3
Pussel 4-i-1: 

Bilar 3
På med säkerhetsbältet, 
trampa gasen i botten och 
lägg fyra häftiga pussel 
från årets biofilm – Bilar 3! 
Motiven täcks av de ro-
liga karaktärerna Blixten 
McQueen, Cruz Ramirez och 
den stöddiga Jackson Storm. 
Fiffig låda med fyra olika 
pussel i ökande svårighets-
grad – en utmärkt julklapp 
till minstingarna!

12, 16, 20 och 24 bitar. 
Format: 275x295 mm.

46
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249:-

149:-

48Fyra DVD-skivor med det bästa  
barnprogrammet genom tiderna
4 DVD-box: 

Fem myror är fler än  
fyra elefanter
Det klassiska barnprogrammet med Magnus Hä-
renstam, Brasse Brännström och Eva Remaeus! 
Fem myror […] framröstades till det bästa svenska 
barnprogrammet genom tiderna i Folktoppen och 
innehåller massor av roliga sketcher och sånger som 
på ett underhållande och pedagogiskt manér lär 
barnen bokstäver, siffror och mycket mer. Ett 
fantastiskt roligt program som förbereder barnen 
inför skolstarten. Det ingår även 1977 års 
julkalender!

Speltid: 12 tim. 40 min. 
Språk: Svenska.

49
Två klassiska filmer och extra- 
material med den starkaste flickan 
i världen – Pippi!
2 DVD-box: 

Pippi Långstrump
I denna roliga DVD-box får vi hänga med när 
Pippi, Tommy, Annika och Lilla Gubben ger 
sig ut på äventyr under sommarlovet, och 
åker tunnfärd ned för vattenfall, går lingång, 
kör bil och mycket mer. Vi följer även med 
över de sju haven i jakt efter Pippis pappa 
som blivit tillfångatagen av pirater och 
endast får ”vatten och bröd!”. Två roliga och 
finurliga filmer plus extramaterial såsom 
Sjung med Pippi och Astrid berättar!

2 filmer: Pippi Långstrump på de sju haven,  
På rymmen med Pippi Långstrump. 
Speltid: 3 tim. 7 min. 
Språk: Svenska.
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149:-
Ord. pris 196:-

98:-
Ord. pris 138:-

FYNDPRIS

  75 av historiens bästa  
  rock´ń roll-låtar!
3 CD-box: 

Classic   
Rock ’N’ Roll
Närmare tre timmar musikfest 
med låtar såsom Little Richard - 
Tutti Frutti, Elvis Presley – Hound 
Dog, Eddie Cochran - C’Mon 
Everybody, Jerry Lee Lewis - Great 
Balls Of Fire, Buddy Holly - That’ll 
Be The Day, Chuck Berry - May-
bellene, Paul Anka – Diana, Bill 
Hayley & His Commets - Rock 
Around The Clock och många, 
många fler. Fullmatad rocksam-
ling med 75 oförglömliga hits 
för alla rockälskare!

75 låtar. 
Speltid: 2 tim. 45 min.

Två skivor med   
avslappnande musik
2 CD-box: 

Vila 12
Ett behagligt album med 23 
avslappnande låtar uppdelade 
på två CD-skivor, båda varsamt 
kombinerade för att ge kropp 
och själ harmoni. Musiken är 
fylld av irländska och celtiska 
toner, med behagliga melodier 
av bl.a. piano och panflöjt, 
enkla basslingor och lugna 
trumslag. Ett rogivande album 
som får dig att koppla av.

23 låtar. 
Speltid: 1 tim. 48 min.

51

50
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53

169:-
Ord. pris 198:-

Lär dig att sticka de skönaste  
sockorna

Stora sockboken
Trodde du att sockor måste vara enfär-
gade, eller på sin höjd randiga? Då får du 
tänka om! Stora sockboken inrymmer 45 
unika mönster med starka färger och un-
derbar dekor – perfekt för att sticka sköna 
och personliga sockor. Här finns sockor i 
regnbågens alla färger och med spännande 
mönster – från ränder och rutor till blom-
mor, djur och figurer – alla formgivna av 
författaren själv, Jorid Linvik. Mönstren i 
boken är tydligt beskriva med diagram och 
foton. Börja sticka strumpor du med!

190 sidor. Inbunden. 
Format: 190x260 mm.

98:-
Ord. pris 144:-

FYNDPRIS

Samla fem års upplevelser på en   
och samma plats

5 års dagbok
Följ ditt liv och din utveckling under åren! I 5 års dagbok 
förenas de kommande årens händelser på ett och samma 
ställe. Varje sida innehåller ett datum och sex rutor – en 
ruta för varje år samt en extra för ytterligare anteckningar. 
Tänk vad spännande att påminnas om vad som hände 
för upp till fem år sedan!

370 sidor. Inbunden. 
Format: 110x170 mm.

52
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159:-
Ord. pris 264:-

Underlätta skolgången och res-
ten av livet med en praktisk bok 
om studieteknik

Hjälp ditt barn med 
studieteknik
Med en lämplig studieteknik kan man kon-
trollera sin tillvaro, öka sitt självförtroende 
och minska stressnivån. Det underlättar 
inlärningen och gör att man får ut mer av 
sina studier. Boken hjälper dig att hjälpa 
ditt barn. Den behandlar områden som 
planering, organisering, scheman, inlär-
ningstekniker, motivation, prov samt hur 
man hanterar oro och prestationsångest. En 
nyttig steg-för-steg-guide som hjälper 
barnen genom skolan och resten av livet.

256 sidor. 
Format: 200x241 mm.

54

Modern inredning för citat, 
favoritord och andra trevliga 
meddelanden!

Lightbox
Lightboxes dök upp på marknaden i våras 
och har fullkomligt exploderat i intresse. 
En Lightbox är en låda med inbyggd lam-
pa och utbytbara bokstäver och tecken, så 
att användaren själv kan bestämma vilket 
meddelande som ska stå. Det ingår 85 
bokstäver och tecken, vilka enkelt skjuts 
av och på boxens tre rader. Lådans sken 
är mjukt och ger en härlig känsla oavsett 
plats! Låt kreativiteten flöda och sprid ett 
glatt meddelande till omgivningen!

Format: 300x220x60 mm. Drivs med 6 st AA-batterier  (ingår ej).

Stor lightbox 
30 x 22 cm!

55

249:-
Ord. pris 379:-

FYNDPRIS
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149:-

Skojiga klurigheter för alla åldrar!

417 roliga & kluriga 
gåtor
I 417 roliga & kluriga gåtor får vi knäcka 
massor av gåtor i varierande svårighetsgrad 
samt skratta gott åt finurliga påståenden och 
skämt. Många av gåtorna är illustrerade med 
roliga teckningar som sätter ett leende på 
läpparna. Bjud dig själv och din 
omgivning på knepiga tankenötter 
och goda skratt!

112 sidor. Inbunden. Format: 140x217 mm.

56

Behåll värmen på resande fot!

Termosmugg
Med denna mugg är det enkelt att få med sig 
varm dryck till arbete, skola, träning med mera. 
Muggen rymmer 40 cl dryck och har en smart 
”push & drink”-funktion i locket – tryck på 
knappen när du vill dricka och tryck igen när 
du vill återsluta muggen. Ta med dig kaffet 
när du är på språng!

Mugg 40 cl i metall. Förslutes med enkelt knapptryck.

– Vad blir det när en 
bagare funderar?
– Baktankar!

Håll drycken varm med 
en mugg i metall!

57

89:-
Ord. pris 148:-

FYNDPRIS
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69:-
Ord. pris 98:-

  Pekbok för de minsta med  
  finurligt utskurna fönster

Min dag som    
astronaut
Vad skulle du göra om du fick vara astronaut 
för en dag? Följ med vår lilla hjälte och hans nalle 
och dela deras skojiga dag i rymden. Varje sida 
har ett utskuret fönster som ger en spännande 
inblick i vad som kommer på nästa uppslag. En 
jättefin och underhållande bok som småtting-
arna älskar att bläddra i! Titta igenom de olika 
fönstren för att se vad som kommer sen!

12 sidor. Inbunden. 
Format: 155x155 mm.

58

Världens djungler 
(sid. 16)Djur i Asien  

(sid. 2-3)

Näshorns-
fågel

Orangutang

Flygorm

Gibbon

Flygorm
Kostymapa

Orkidé
Flygdrake

Lövgroda

Orkidébi

Flyghund

Goliatspindel

Ringsvanslemur

Quetzal

Rafflesia

Matschies 
trädkänguru

Bengalisk 
tiger

Krag-
agam

Sätt de här extra klister- 

märkena var du vill.

Centralamerika

Sydamerika

Afrika

Australien

Madagaskar

Indien

Nya Guinea

Sydostasien

Lövgroda

Orangutang

Orkidé-
bi

Kostymapa

Flygorm

79:-

Rolig och färgrik pysselbok med  
fler än 170 klistermärken!
Pysselbok med klistermärken: 

I djungeln
En fin och färggrann pysselbok där barnen 
kan utforska världens djungler och upptäcka 
några av de fantastiska djur och växter som 
lever där. Det medföljer fler än 170 klistermär-
ken, så att du kan skapa och ge liv åt alla fina 
djungelbilder! Lär dig om djungeln samtidigt 
som du pysslar och klistrar!

16 sidor. 
Format: 217x275 mm.

59
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149:-
Ord. pris 269:-

FYNDPRIS 149:-
Ord. pris 269:-

FYNDPRIS

60

Vacker, lång docka med lykta
Tygdekoration:

Flicka med lykta
En söt flickdocka med rosiga kinder, 
tvinnade flätor, fluffig luva, pälsig 
halsduk och en vacker stickad kappa. I 
handen håller hon en fin lykta. Dockan 
är stoppad och sitter stadigt på sin plats. 
Ett mycket trevligt tillskott till hemmet. 
Utöka julpyntet med en 
vacker tygdocka 
– perfekt till 
fönsterkarmen, 
på byrån 
eller i 
bokhyllan!

Cirka 50 cm hög.

61

Stor tomte med ett   
sött hjärta i famnen
Tygdekoration:

Tomte med hjärta
En supergullig tomte med yvigt hår, lurvigt 
skägg, rosig nos och ett glatt leende på läp-
parna! I sina armar håller han ett stort hjärta 
med texten ”GOD JUL”. Tomten är stoppad 
och sitter stadigt på utvald plats, 
samtidigt som han skänker 
rummet en hemtrevlig 
känsla! Pryd hushållet 
med en kramgod 
tomte!

Cirka 20 cm hög och bred. 149:-
Ord. pris 269:-

FYNDPRIS

Stora och  
vackra dockor!
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129:-

329:-

  Mästerregissörens bästa filmer  
  samlade i en box
7 DVD-box: 

Lars Molin
Lars Molin är en av Sveriges mest kända författare, 
manusskrivare och regissörer. Innan hans död 1999 
mottog han flera priser, bland annat en Emmy för 
bästa TV-produktion av Den tatuerade änkan. I den-
na box samlas hans nio bästa filmer på 7 DVD-skivor 
– ett sant nöje att titta på! Höjdarbox innehållan-
des Badjävlar, Zoombie, Midvinterduell, Saxofon-
hallicken, Den tatuerade änkan, Potatishandlaren, 
Kunglig toilette, Kejsarn av Portugallien och den 
oförglömlige Ivar Kreuger.

Speltid: 15 tim. 18 min. 
Språk: Svenska.

62

Renée Zellweger är tillbaka som Bridget 
Jones i en ny humorfylld film!
DVD: 

Bridget Jones’s Baby
Efter att ha lämnat Mark Darcy blir 
det plågsamt uppenbart för Bridget 
Jones att hon inte kan följa löftet 
”lyckliga till döden skiljer oss åt”. 
Som fyrtio-nånting och singel igen, 
bestämmer sig Bridget för att satsa 
på sin karriär och omge sig med 
gamla och nya vänner. För en gångs 
skull har hon fullständig kontroll 
på saker och ting. Vad skulle 
någonsin kunna gå fel?

Speltid: 2 tim 3 min. Språk: Engelska. Text: Svenska.

63
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49:-

79:-

Smidigt anteckningsblock till kylskåpet

Magnetiskt Anteckningsblock
Ett smart anteckningsblock med en magnet på baksidan, så att 
det alltid finns tillgängligt på kylskåpet när du behöver det. Ut-
märkt till viktiga anteckningar, meddelanden till familjen, shop-
pinglista och mycket mer. Sidorna är perforerade och enkla att 
riva av, perfekt när du ska till mataffären eller liknande. 
Aldrig mer kommer anteckningsblocket 
vara som bortblåst!

Magnetiskt anteckningsblock 
med 64 linjerade och perforerade blad. 
Format: 75x150 mm.

64

Över 650 sifferpussel i olika   
svårighetsgrad!

Sudoku
Ett rejält sudokublock med fler än 650 sudoku-
pussel i varierande svårighetsgrad. Börja med de 
enklare och kämpa dig framåt. Oavsett om du är 
nybörjare eller sudokumästare finns här något 
att hämta! 400 sidor med roliga sudokun – en 
utmärkt aktivitet till bussresan eller en lugn 
hemmakväll.

400 sidor. 
Format: 145x210 mm.
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Två fina kortlekar och häfte med de roligaste spelen

Två kortlekar och spelhäfte
En stilren låda med två svensktillverkade kortlekar av hög kvalité samt 
ett häfte med spelregler för tio roliga kortspel. Varje kortlek innehåller 
52 kort och 3 jokrar, vilka pryds av klassiska och omtyckta motiv. 
Häftet innehåller både välkända spel såsom Finns i havet, Bismarck 
och Chicago, samt nyare alternativ som Vändåtta och Nasdaq. 
En varierande och rolig aktivitet för alla åldrar!

2 kortlekar med 
52 kort och 3 jokrar. 
Spelhäfte på 23 sidor 
och 10 spel.

Den självklara kalendern för     
alla sportintresserade

Fotbollskalendern 2018
Håll koll på månadens aktiviteter och de bästa fotbollsspelarna. 
Varje blad pryds av fotbollsstjärnor såsom Zlatan, Ronaldo och 
Messi samt innehåller en faktaruta med spelarens längd, vikt, 
position och kännetecken. Och givetvis finns det även gott om 
plats för anteckningar om månadens händelser! Ha alla bollar i 
luften med Fotbollskalendern 2018!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 210x430 mm.

89:-
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v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22

28 29 30 31 1 2 3

23

4 5 6 7 8 9 10

24

11 12 13 14 15 16 17

25

18 19 20 21 22 23 24

26

25 26 27 28 29 30 1

27

2 3 4 5 6 7 8

         Borghild       Jeanette              Veronika Pernilla Gunnel Roger Gudmar 

 Solveig Bo Gösta Robin Majvor Birger Boris 

 Berthold Eskil Aino Hakon Margot Axelina Torvald 

 Bjarne Görel Linda Alvar Paula Alice  

 Salomon Lea Fingal Leo Petra Leif Mirjam 

 Rosita Aurora Ulla Ritva Jessika Klas Kjell 

 Ingeborg Yvonne Vera Petronella Gun Rutger Ingemar 

 Solbritt  Gustav  Robert Eivor Börje Svante 

 Bertil  Aina Håkan Margit Axel Torborg 

 Björn Germund  Alf Paulina Adolf  

 David Rakel Selma  Peter Elof Aron 

 Rosa  Ulrika  Laila Esaias    

Juni 2018

Apostladagen

6 e. trefaldighet

Den helige Johannes 
Döparens dag

Sveriges Nationaldag, 
Svenska flaggans dag

Islands
Nationaldag

MidsommaraftonSommarsolståndet Midsommardagen

Johannes
Döparens dag

3 e. trefaldighet

Danmarks grundlagsdag

1 e. trefaldighet

2 e. trefaldighet

Världsmiljödagen

Lionel 
Messi

Namn: Lionel Andrés Messi 
Cuccittini
Född: 24 juni 1987
Längd: 169 cm
Vikt: 67 kg
Klubb: FC Barcelona
Tidigare klubbar: Newell´s Old 
Boys
Position: Anfallare
Kännetecken: Spelförståelse, 
tekniken, målskyttet, farten
Landslag: Argentina

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5

29 30 31 1 2 3 4

6

5 6 7 8 9 10 11

7

12 13 14 15 16 17 18

8

19 20 21 22 23 24 25

9

26 27 28 1 2 3 4

10

5 6 7 8 9 10 11

Kyndelsmässodagen

Midfastosöndagen

  Gunilla Ivar Max  Disa Ansgar 

 Agata Dorotea Rikard Berta Fanny  Yngve 

 Evelina Agne   Julia Alexandra Frida 

 Gabriella    Torsten Mattias Sigvard 

 Torgny   Albin Ernst Gunborg Adrian 

 Tora Ebba  Saga Torbjörn Edla Edvin

 Diana Gunhild Joar Maximilian  Hjördis Anselm 

 Agda Doris Dick Bert Franciska Iris Inge 

 Evy Ove Valentin Sigfrid Julius Sandra Fritiof 

 Ella Vivianne Hilding Pia Torun Mats Sivert 

 Torkel Lage Maria Elvira Erna Gunvor Adriana 

 Tove Ebbe Camilla Siv Torleif Ada Egon 

1 i fastan

Alla hjärtans dag

Fastlagssöndagen

3 i fastan

Fettisdagen
Blåmåndagen

Askonsdagen

Internationella
kvinnodagen

Februari 2018
Kyndelsmässodagen

2 i fastan

Samernas Nationaldag

Internationella 
modersmålsdagen

Sverigefinnarnas dag

Cristiano 
Ronaldo

Namn: Cristiano Ronaldo Dos 

Santos Aveiro
Född: 5 februari 1985
Längd: 184 cm
Vikt: 83 kg
Klubb: Real Madrid CF
Tidigare klubbar: Nacional, 

Sporting, Manchester United

Position: Yttermittfältare, anfallare

Kännetecken: Tekniken, 
dribblingarna och frisparkarna

Landslag: Portugal
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∏ 48 ∏

Ciabatta
3 CIABATTA • JÄSTID 10–14 TIMMAR

Det bästa med ciabatta är att den passar till allt: frukost, middag, vardag eller fest. Förbered 
degen på morgonen om du ska servera brödet till middagen eller på kvällen om du vill ha 
ett härligt frukostbröd. Med det här receptet behöver du inte ens knåda degen.

380 g kallt vatten
1 tsk torrjäst
500 g vetemjöl special
1 ½ tsk salt

Väg upp vattnet i en bunke och rör ut jästen i det. Väg sedan upp 
alla övriga ingredienser, häll rakt ur förpackningen och nolla 
vågen mellan varje ingrediens så sparar du disk.

Rör samman ingredienserna för hand med hjälp av en slev, slicke-
pott eller degskrapa. Du kan köra degen i degblandare, men det  
är inte nödvändigt. Det viktiga är att allting blandas ordentligt.  
Se till att inget mjöl ligger torrt och oblandat.

Täck bunken med plast och låt degen vila i rumstemperatur i 
10–14 timmar.

Sätt ugnen på 230–250 °C, varmluft (om du inte har varmluftsugn, 
se s. 19). Sätt in en plåt i mitten av ugnen och placera en annan 
plåt längst ner i ugnen (den ska skydda ugnen när du senare  
kastar in vatten i den).

Skrapa ut degen på ett väl mjölat underlag. Den är ganska kladdig 
och ska vara det. Mjöla lätt ovanpå degen.

Dra ut degen till en rektangel och skär den i 3 delar. Ta ut plåten 
från mitten av ugnen och lägg ett bakplåtspapper på den. Lyft  
försiktigt över de 3 bröden till plåten och sätt in den mitt i ugnen. 
Kasta samtidigt in ett halvt glas vatten på den nedersta plåten 
och stäng luckan direkt.

Grädda bröden i 18–20 minuter.

Låt svalna något innan du skär i dem.

∏ 134 ∏

Glutenfri pizzadeg
2–4 PIZZOR • JÄSTID 8–14 TIMMAR

Jag satte den här pizzadegen lite för sent och stod därför och provsmakade en glutenfri 

pizza halv tolv på natten, i min ensamhet när alla andra hade gått och lagt sig. Och blev 

fullkomligt överraskad, trots att jag själv hade gjort receptet! Den här degen ger en pizza 

som är till förväxling lik en ”vanlig” pizza, med en tunn, krispig och seg botten. Spadet från 

kikärtorna har samma funktion som ägg i degen, de binder samman och ger ett luftigare 

inkråm. Pizzan kan alltså ätas även av personer som är allergiska mot ägg. Degen kan för-

beredas och förvaras i kylen tills det är pizzadags.
120 g rismjöl
80 g potatismjöl
10 g färsk jäst
1 tsk salt
20 g olivolja
50 g aquafaba (spadet från en burk kikärtor, se s. 25)

150 g kallt vatten
2 tsk fiberhusk

rismjöl till utbakning

Väg upp alla ingredienser utom fiberhusk och blanda med en 
elvisp eller hushållsassistent med visp till en slät smet. Tillsätt 
fiberhusk under vispning och blanda degen i 3 minuter. Täck bunken med plast och ställ i kylskåpet i 8–14 timmar.Stjälp ut degen på ett underlag mjölat med rismjöl. Dela degen  

i antingen 2 bitar som väger 200 g eller 4 bitar som väger 100 g.Sätt ugnen på 230 °C, varmluft (om du inte har varmluftsugn,  
se s. 19).

Kavla ut pizzabottnarna direkt på bakplåtspapper. Toppa pizzorna med valfria tillbehör.
Grädda pizzorna, en plåt i taget, i mitten av ugnen i 10–12  
minuter.

198:-
Ord. pris 279:-

FYNDPRIS

68Riktigt bröd med enkla metoder

Långjäst och lättbakat
Med Maria Blohms recept och tekniker blir det 
enkelt att baka! Baka ut brödet på kvällen, låt det 
jäsa över natten och skjutsa in det i ugnen när du 
vaknar. Brödet blir härligt segt, näringsämnena blir 
lättare att tillgodogöra sig och smakerna får tid att 
utvecklas. Du får ett riktigt gott bröd! Rejäl bak-
bok med recept på bl.a. matbröd, 
pizza, fika, bullar, glutenfria 
alternativ och mycket mer!

160 sidor. Inbunden. 
Format: 205x258 mm.

198:-
Ord. pris 229:-

Baka goda bakverk snabbt och smidigt!

Bakplåt och silikonformar
Baka upp till 12 muffins samtidigt med denna smarta bakplåt och medföljande silikonformar! 
Placera silikonformarna i plåten, häll i smeten och sätt in i ugnen. Silikonformarna tål värmen och 
du får jättefina bakverk på nolltid med minimalt nedsmutsande. Bakplåten är non-stick och kan 
användas utan formar om man vill. Servera gärna med frosting och bär på toppen!

Bakplåt och 12 silikonformar. Plåtens format: 350x265 mm.
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Ge bort exklusiva 
dofter! 

70 Aromatiskt doftljus i snygg   
presentförpackning
Doftljus: 

Fresh Cotton
Låt sinnena slappna av med en ljuvlig doft 
av nytvättade lakan. Ett vackert doftljus i 
glaskupa för de stunder du behöver koppla av. 
Tänd doftljuset, tappa upp ett varmt bad och 
få ett välförtjänt och nästintill mediterande 
avbrott! En given julklapp 
till dig själv eller någon 
du bryr dig om.

Storlek: 70x80 mm. 
160 gram paraffinvax. 
Brinntid: 35 tim.

149:-

Ljuvlig doftolja i fin presentförpackning
Doftolja: 

Yin Yang
En lyxig doftolja vars behagliga doft för tankarna till 
ett avslappnande asiatiskt spa. En ypperlig julklapp till 
familj, vänner och dig själv. Levereras i en vacker pre-
sentask med 100 milliliter aromatisk doftolja samt åtta 
doftpinnar i trä. Placera en eller flera pinnar i oljan och 
sprid väldoft i bl.a. badrum, vardagsrum och sovrum. Ju 
fler pinnar du använder desto starkare doft!

100 ml doftolja.
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139:-

149:-

Läs och lär om kosten som 
stärker din kropp!

Eat clean
I Eat clean får du lära dig om kost som 
får dig att må bra samt varför. Dess-
utom får du ett gäng trevliga recept 
på köpet! Boken vänder sig till alla som 
är intresserade av att äta hälsosamt, få 
mer energi och näring av kosten samt 
stärka sitt immunförsvar. Den guidar till 
de rena råvarorna som innehåller det 
våra kroppar behöver.  Boken är fylld av 
praktisk fakta och teori, men avslutar 
med över 50 sidor recept! Nyttig och 
användbar bok av näringsfysiologen 
Kristina Andersson.

127 sidor. 
Format: 172x210 mm.

73

Energigivande och avslappnande 
yogapass för nybörjare

Yoga
Fyra lätta och effektiva yogaprogram på 20 
minuter vardera, med tydliga beskrivningar 
och detaljerad information. Boken är uppde-
lad på morgon och kväll, där morgonpassen 
ger dig energi, mjukar upp kroppen och sätter 
igång blodcirkulationen, medan kvällspassen 
avlastar kroppen och får dig att slappna av.
En praktisk, rolig och enkel introduktion till 
yoga!

80 sidor. Inbunden. 
Format: 176x220 mm.
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149:-
/7-pack

149:-

Bekväma och färgglada strumpor

Färgade strumpor 7-pack
Sju par strumpor i en härlig blandning av färger.
Strumporna är märkta med ÖKO-tex vilket garanterar att 
de är fria från skadliga tillsatser. Fabrikerna följer även BSCI 
som arbetar för bra arbetsförhållanden. Fina strumpor 
som håller!

Material: 73% kammad bomull, 25% polyester och 2% elestan.

     Storlek 33/36

     Storlek 37/40

     Storlek 41/45

75
74

76

7-pack

Tre brandsäkra blockljus som 
lyser upp i vintermörkret

3 st LED-ljus
Tre smarta blockljus med LED-lampa istäl-
let för stearin. De passar utmärkt på mid-
dagsbordet, fönsterkarmen, tevebordet 
eller utomhus i lykta – dessa ljus släcks inte 
av vinden! Lågorna fladdrar som på riktiga 
ljus och ger en härlig känsla. Perfekta ljus 
för den glömske eller när småbarn är på 
besök!

3 st LED-blockljus. 
Format: 50x100, 50x70 och 50x50 mm. 
Drivs av 3 st CR2023-batterier (medföljer).

77

Stämningsfulla och 
verklighetstrogna 
blockljus!
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En fin dagbok att samla tankar 
och erfarenheter i

Dagbok med lås
Samla dina tankar och upplevelser i 
denna underbara dagbok! Omslaget 
tilltalar både barn och vuxna som gillar 
att skriva och rita. Boken har ett lås så 
att ingen förutom ägaren kan komma åt 
innehållet. En tilltalande dagbok med 
praktiskt lås och linjerade 
sidor.

56 sidor. Inbunden. 
Format: 133x178 mm. 
Med lås och två nycklar.

79

Lek brandkår med en rolig byggsats!
Byggsats 56 bitar:

Brandbil
En kul byggsats som levereras i en fin kartong. 
Ta fram den medföljande guiden och se vilka 
av de 56 bitarna som behövs samt hur de ska 
sättas ihop. Väl färdigbyggd är det bara att köra. 
Skojig bil med brandman och brandsläckare. 
Bygg, tuta och kör! Weee-ooo-weee-ooo!

56 bitar. Innehåller små bitar och rekommenderas 
för barn 3 år och uppåt. Byggklossarna är kompatibla 
med andra byggklossar på marknaden.

78
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149:-

Ha alltid ett Första hjälpen-set   
tillgängligt

Första hjälpen-set
Ett smidigt kit med 85 tillbehör som hjälper 
till om någon skadar sig. Det ingår små och 
stora plåster, kompresser, bandage, engångs-
handskar, våtservetter för rengöring och 
sårtvätt, sax, tejp, pincett, säkerhetsnålar, 
visselpipa, kompass mm. Stå inte tomhänt om 
någon i din närhet gör sig illa – ha ett Första 
hjälpen-set hemma, i bilen och båten.

Format: 160x100x50 mm. 
85 tillbehör.

80

119:-
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Ljuvligt doftande duschtvål,  
lotion och bubbelbad!
Duschset:

Bouquet Flowers
Fin presentförpackning med tre härliga 
tillbehör för dusch och bad! Det ingår 
duschtvål, bubbelbad och kroppslotion, 
vilka lämnar huden mjuk, vitaliserad och 
doftande av uppfriskande blomster. För 
de stunder du vill pyssla om dig själv lite 
extra. Skäm bort dig själv eller någon 
du tycker om med ett fint duschkit!

Format: 210x157x54 mm. 
Innehåller 210 ml duschtvål, 
210 ml bubbelbad och 
140 ml kroppslotion.
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Grundläggande bok om träning 
med massor av praktiska tips

Träningsguiden:  
Styrketräning
Genom att bygga upp och bibehålla en 
grundstyrka mår man bättre och undviker 
hälsoproblem längre fram i livet. Denna bok är 
en steg-för-steg-guide till fler än 75 övningar 
som bygger upp, stärker och formar kroppens 
viktigaste muskelgrupper. Färgbilder visar tyd-
ligt hur du gör alla styrke-, uppvärmnings- och 
stretchövningar korrekt, och det finns också 
specialutformade program som ger optimal 
träning för hela kroppen. Tydlig guide till 
över 75 övningar!

160 sidor. Format: 203x254 mm.

82

  Roliga tankeövningar för en  
  frisk hjärna!

Trimma hjärnan
Trimma hjärnan innehåller utmanande öv-
ningar och problem som förbättrar din men-
tala kapacitet, koncentration och minne. Varje 
kapitel behandlar en viss förmåga och avslutas 
med utmanande problem som ger din hjärna 
ett rejält träningspass. Lär dig bl.a. att räkna ut 
omöjliga tal i huvudet, komma ihåg namn och 
ansikten, få bättre problemlösningsförmåga 
och mycket mer!

144 sidor. Format: 164x206 mm.
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159:-

  Disneys enastående berättelse om  
  Skönheten och Odjuret    
– som ny, otecknad spelfilm!
DVD: 

Skönheten och odjuret
Den intelligenta och vackra Belle tas till fånga av Odju-
ret och fängslas i hans slott. Trots sin rädsla blir hon vän 
med slottets förtrollade invånare och lär sig se bortom 
Odjurets skräckinjagande yttre. I huvudrollerna ser 
vi Emma Watson (tidigare Hermione i Harry Potter-
filmerna) och Dan Stevens 
(tidigare Matthew Crawley 
i Downton Abbey).

Speltid: 2 tim. 9 min. 
Språk: Engelska och Svenska.

Det finns ca 790 sjöar i Södermanland. Det vattenrika landskapet kallas därför ibland för "Det stora havens landskap".
v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag44

29 30 31 1 2 3 4
45

5 6 7 8 9 10 11
46

12 13 14 15 16 17 18
47

19 20 21 22 23 24 25
48

26 27 28 29 30 1 2

49
3 4 5 6 7 8 9

 
 

Elsa 
Edit 

 
 Hubert 

 

 Eugen 
 Ingegerd 

 Teodor 
Martin 

 

 Konrad Kristian 
Emil 

 Vibeke 
Naemi Lillemor 

 Elisabet 
Pontus 

Helga Cecilia 
 Gudrun Katarina 

 
 

Astrid 
 

 Anders 
Oskar 

Beata 

 
 Barbara 

   Nikolaus Angela 
 

 

 
Viola Isabella 

Edgar 
 Tobias 

Hugo Sverker 

 Eugenia Gustav Adolf 
Ingela Vendela  Teodora Martina Mårten 

 
Kurt 

Krister 
Emilia Leopold 

Viveka 
Naima 

Moa 

 Lisbet Marina 
Olga Sissela Klemens 

Rune 
Katja 

 
Linus 

Asta 
Malte 

Sune Andreas Ossian Beatrice 

 Lydia 
Barbro 

Sven 
Niklas Angelika Virginia 

Anna 

Gustav Adolfsdagen

Söndagen e.
alla helgons dag

24 e 
trefaldighet
Fars dag

Söndagen f.
domssöndagen

Doms-
söndagen

Första advent

Andra advent

Alla helgons dag

Finlands
självständighetsdag

Allhelgonadagen

November 
2018

 Mårtensafton

Internationella 
barndagen - 
UNICEF

Hubertusdagen

Solnedgång över vintrigt landskap i Nilivaara, Lappland.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
52

25 26 27 28 29 30 31

1
1 2 3 4 5 6 7

2
8 9 10 11 12 13 14

3
15 16 17 18 19 20 21

4
22 23 24 25 26 27 28

5
29 30 31 1 2 3 4

Januari 
2018

 

  Staffan Johan Benjamin Natalie Set Sylvester 

  Svea Alfrida Rut Hannele Baltsar Augusta 

 Erland Gunder Sigbritt Jannike Fridolf Knut Felicia 

 Lorentz Helmer Tony Hildur Henrik Sebastian Agneta 

 Viktor Freja Erika Pål Boel Göta Karla 

 Diana Gunhild Joar Maximilian  Hjördis Anselm 

Kasper

  Stefan Johannes  Natalia Abel  

   Alfred  Hanna Melker August 

  Gunnar Sigurd Jan Frideborg  Felix 

 Laura Hjalmar Anton Hilda  Fabian Agnes 

 Vincent Frej  Paul Bodil Göte Karl 

  Gunilla Ivar Max  Disa Ansgar 

Trettondagsafton
1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

Septuagesima

Kyndels-
mässodagen

3 e. trettonded.

Trettondedag jul

Kyndels-
mässodagen

Söndagen 
e. jul
Nyårsafton

Annandag Jul
Juldagen

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Förintelsens 
minnesdag

89:-
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Härlig almanacka med bilder från  
Sveriges alla hörn och kanter

Sverigealmanacka 2018
En tjusig kalender med vackra fotografier på Sveriges 
varierade årstider och natur. Varje blad har en passande 
bild för årstiden, med blommande ängar, soliga skär-
gårdar och vackert snötäckta landskap. Bli påmind 
om vårt lands fantastiska platser och vyer 
samtidigt som du planerar månadens 
händelser.

13 blad. Spiralbunden. Format: 224x320 mm.

85
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87
Polkagrisar från Gränna i fin   
presentförpackning

Polkagriskarameller
En vacker ask med 250 gram söta och uppfris-
kande polkakarameller från Grenna Polkagrisko-
keri. Karamellerna är bakade enligt traditionellt 
recept och har en perfekt blandning av sötma 
och pepparmint, precis som på grundaren Ama-
lia Erikssons tid för drygt 160 år sedan. Supergo-
da polkagriskarameller till fredagsmyset eller 
när släkt och vänner hälsar på.

250 gram polkagriskarameller.

149:-

Gudomliga cheesecakes i alla 
dess former

Cheesecakes
En lättillgänglig bok med enkla recept 
och tydliga förklaringar. Passar alla 
som vill göra egna cheesecakes och 
experimentera med olika sorter. 
Ingredienserna är lätta att hitta och 
bilderna är vackra och inspirerande. 
Inte bara oemotståndligt gott, utan 
också en fröjd för ögat! Lär dig göra 
egna cheesecakes och överraskas av 
alla kombinationer av ingredienser, 
färger och smaker!

72 sidor. Inbunden. 
Format: 195x195 mm.
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Lär dig att beskära träd,    
buskar och växter

Beskärningsboken
Beskärningsboken innehåller tydliga instruktio-
ner för hur man beskär prydnadsväxter, fruktträd 
och bärbuskar så att de håller sig starka, friska 
och fina. Boken behandlar bl.a. beskärningens 
grunder, redskap, uppbyggnads-, underhålls- och 
formbeskärning samt allt du behöver veta om 
prydnadsträd, bärbuskar, rosor, fruktträd, klätter-
växter, häckar och mycket mer. En prisad klassiker 
bland både yrkesproffs och nyblivna 
trädgårdsägare – nu som 
populärutgåva!

176 sidor. 
Format: 170x240 mm.
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219:-
Ord. pris 279:-

FYNDPRIS

  Läs om de bästa fotbollsspelarna  
  och hetaste ligorna!

Fotbollens största 
stjärnor
Här finns massor av häftiga bilder och fakta om 
världens målfarligaste anfallare, värdefullaste 
mittfältare och bästa målvakter. Bläddra i bo-
ken, se alla spännande bilder och läs om spelare 
såsom Ronaldo, Messi och Zlatan samt de bästa 
ligorna. Dessutom finns det en fullspäckad guide 
till Champions League! Häng med i matchen 
med Fotbollens största stjärnor – fullmatad 
med spelarporträtt, fakta och bilder!

48 sidor. Inbunden. 
Format: 210x270 mm.
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98:-
Ord. pris 129:-

Modern, mjuk griffeltavla    
som fästes där du vill

Självhäftade    
griffeltavla
En griffeltavla med självhäftande baksida och medföl-
jande kritor. Fästes enkelt på vägg, kylskåp eller dörr, 
och skänker en modern touch oavsett plats. Ytan är 
räfflig för att fånga känslan av en klassisk griffeltavla 
och rengörs enkelt med vanlig trasa. Samla veckans 
middagar, inköp och händelser 
med stil!

Format: 650x420 mm (610x420 mm skrivyta). 
9 självhäftande bollar och 2 kritor.

90

129:-
Ord. pris 179:-

FYNDPRIS

  Vacker kopparfärgad stjärna  
  med smakfullt ljus

Metallstjärna med  
LED-ljus
Fin kopparfärgad metallstjärna med en tunn ljusslinga 
runtom sig. Ljusslingan har 15 LED-lampor som avger 
ett härligt ljus. Formen är stilren och passar i husets 
alla rum. Häng upp den på väggen i vardagsrummet, 
barnkammaren, i fönstret eller ställ på fönsterkarm och 
hylla! Enkel och modern ljuskälla till husets alla rum.

Höjd: 295 mm. 15 LED-lampor. Drivs med 3 st AA-batterier (ingår ej).

91

Att-göra-lista i 
jätteformat 65x42 cm!
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Ord. pris 289:-

92

Den sjätte delen i Jan Guillous    
romanserie Det stora århundradet
Jan Guillou: 

Äkta amerikanska jeans
Eric, den tredje generationen Lauritzen, växer upp 
på 1950-talet. Ett sönderbombat Europa skriker efter 
svenska råvaror och samtidigt präglas tiden av skräcken 
för kärnvapenkriget. I den stora omvandlingen föds en 
ungdomskultur med influenser från Amerika, och Eric 
fascineras av det nya inom musik, mode och film. Han 
lyckas smuggla den förbjudna drycken Coca-Cola och 
blir även först i klassen med att bära äkta amerikanska 
jeans. Spännande och insiktsfull skildring 
av Sverige under 1950-talet.

416 sidor. Inbunden. 
Format: 145x220 mm.
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129:-
Ord. pris 259:-

FYNDPRIS

  Nervkittlande bladvändare med ös  
  från första sidan
Roslund & Thunberg:

En bror att dö för
Fjortonåriga Leo torkar bort blodet i hallen. Det 
är han som ska ta hand om sina yngre bröder 
medan pappa sitter i häktet och mamma ligger på 
sjukhus. Och han vet hur. Flera år senare öppnas 
fängelsegrindarna och han släpps ut i frihet efter en 
serie extremt våldsamma bankrån. Och han har ett 
enda mål – han ska begå det perfekta brottet och ta 
tillbaka det som inte finns – pengarna som samhäl-
let glömde bort. Den fristående fortsättningen på 
Björndansen!

388 sidor. Inbunden. 
Format:160x230 mm.
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139:-
Ord. pris 165:-

89:-
Ord. pris 139:-

FYNDPRIS

  Alla hundälskares     
  favoritalmanacka

Hundvalpar   
Väggalmanacka 2018
Häng upp denna almanacka och låt massa 
gosiga hundvalpar pryda väggen! En praktisk 
almanacka med namnsdagsregister, gott om 
plats för anteckningar och ett nytt oemot-
ståndligt motiv varje månad. En almanacka 
som skänker glädje året runt!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.
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Papillon

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48
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Astrid 

 

 
Anders 

Oskar 
Beata 

 
 

Barbara 

 
Nikolaus 

Angela 

 

 
 

Malin 
Daniel 

Alexander 

 
Sten 

 

 
 

 

 

 
Israel 

 
Natanael 

 
 

 

 
Stefan 

Johannes 

 
Natalia 

Abel 
 

 

 

 
Alfred 

 
Hanna 

Melker 

 
Linus 

Asta 
Malte 

Sune 
Andreas 

Ossian 
Beatrice 

 
Lydia 

Barbro 
Sven 

Niklas 
Angelika 

Virginia 
Anna 

 
Malena 

Daniela 
Alexis 

Lucia 
Sixten 

Gottfrid 
Assar 

 
Stig 

Abraham 
Isak 

Moses 
Tomas 

Jonatan 
Adam 

 
Eva 

 
Staffan 

Johan 
Benjamin 

Natalie 
Set 

 
Sylvester 

 
Svea 

Alfrida 
Rut 

Hannele 
Baltsar 

Nobeldagen

Drottningensfödelsedag

Söndagen e. jul
Nyårsafton

Luciadagen

Första advent

Andra advent

Tredje advent

Vinter-
solståndet

Julafton

Trettondagsafton
Trettondedag jul

December
2018

Annandag Jul

Juldagen

Nyårsdagen

Fjärde advent

Kasper

Finlands 
självständighetsdag

Värnlösa barns dag

Saint Bernard

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
22

28 29 30 31 1 2 3

23
4 5 6 7 8 9 10

24
11 12 13 14 15 16 17

25
18 19 20 21 22 23 24

26
25 26 27 28 29 30 1

27
2 3 4 5 6 7 8

 Ingeborg Yvonne Vera Petronella Gun Rutger Ingemar 

 Solbritt 
 Gustav Robert Eivor Börje Svante 

 Bertil 
 Aina Håkan Margit Axel Torborg 

 Björn Germund 
 

Alf Paulina Adolf 
 

 David Rakel Selma 
 Peter 

Elof Aron 

 Rosa 
 Ulrika Laila Esaias 

 
 

 Borghild Jeanette Veronika Pernilla Gunnel Roger Gudmar 

 Solveig 
Bo Gösta Robin Majvor Birger Boris 

 Berthold 
Eskil Aino Hakon Margot Axelina Torvald 

 Bjarne Görel Linda Alvar Paula Alice 
 

 Salomon 
Lea Fingal Leo Petra 

Leif Mirjam 

 Rosita Aurora Ulla Ritva Jessika Klas Kjell 

2 e. trefaldighet

Sveriges 
nationaldag,
Svenska flaggans 
dag

6 e. trefaldighet

Islands 
nationaldag

Midsommar-
afton

3 e. trefaldighet

Midsommar-
dagen

1 e. trefaldighet

Apostladagen

Den helige
Johannes 
Döparens dag

Juni
2018

Danmarks 
grundlagsdag
Världsmiljödagen

30 i Ramadan

Sommar
solståndet

Johannes 
Döparens dag

En praktisk övningsbok i tecknande

Konsten att teckna
Denna behändiga teckningsbok lär dig att 
bygga upp motiven ett steg i taget – från det 
första pennstrecket till den sista avgörande 
detaljen. Boken guidar dig genom områden 
såsom grundläggande tekniker, blommor, 
landskap, djur, porträtt och stilleben. Själva 
övandet är enkelt eftersom att du kan teckna 
direkt i boken. Rolig och effektiv bok för att 
lära sig teckna!

112 sidor. Format: 229x305 mm.
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Cocker spaniel

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9

26 27 28 1 2 3 4

10
5 6 7 8 9 10 11

11
12 13 14 15 16 17 18

12
19 20 21 22 23 24 25

13
26 27 28 29 30 31 1

14

2 3 4 5 6 7 8

 Torgny   Albin Ernst Gunborg Adrian 

 Tora Ebba  Saga Torbjörn Edla Edvin 

   Matilda Kristoffer Herbert  Edvard 

 Josef Joakim  Kennet Gerda Gabriel  

  Rudolf Malkolm Jonas Holger  Harald 

 Gudmund Ferdinand Marianne Irene Vilhelm Irma Nadja 

 Torkel Lage Maria Elvira Erna Gunvor Adriana 

 Tove Ebbe Camilla Siv Torleif Ada Egon 

 Viktoria Greger Maud Christel Gilbert Gertrud Edmund 

 Josefina Kim Bengt Kent Gerd Rafael  

 Emanuel Ralf Morgan Jens Holmfrid Ester Hervor 

 Ingemund Nanna Marlene Irja William Irmel Tanja 

Marie
bebådelsedag

Jungfru Marie 
bebådelsedag

Palmsöndagen

25:e: Våffeldagen, Earth Hour, Sommartiden börjar: flytta fram klockan en timme

Mars
2018

Midfasto-
söndagen

3 i fastan

Kronprinsessans
namnsdag

Vårdag-
jämning

Internationella 
kvinnodagen

Världsvatten-
dagen

Sommartiden börjar

Tranafton

2 i påsktiden
Annandag påsk

Dymmel-
onsdagen

Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton

Romernas 
nationaldag

Påskdagen
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149:-
Ord. pris 198:-

FYNDPRIS

149:-

BBCs fängslande dokumentär om  
andra världskrigets fasor
3 DVD-box: 

Århundradets krig
År 1941 invaderade Hitlers trupper Sovjetuniononen. 
Med drygt 4,5 miljoner soldater och hundratusen-
tals fordon är det den största militära operationen 
i människans historia – en operation som än idag 
påverkar vår omvärld. En dokumentär om några 
av krigshistoriens mest fruktansvärda händelser, 
med filmklipp, bilder och djupgående intervjuer.

Speltid: 3 tim. 20 min. Språk: Engelska. Text: Svenska.

97

Spännande läsning    
 – från rånarnas egna perspektiv

Svenska rånare
Under några år drabbades Sverige av en våg 
spektakulära rån. Maskerade och tungt beväp-
nade män gav sig på värdetransporter, penga-
depåer och bankkontor. I Svenska rånare möter vi 
människor från båda sidor av lagen. Erfarna rånare, 
bl.a. författaren själv Anders Adali, berättar om hur 
rånare resonerar, hur omfattande förberedelserna 
är, vad som händer när rånet pågår och hur de 
agerar när de fått tag i pengarna. Med hjälp av 
intervjuer, anekdoter och 
personliga reflektioner 
får läsaren en unik 
inblick i den 
kriminella världen.

250 sidor. Inbunden. 
Format: 135x210 mm.

96
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189:-
Ord. pris 249:-

189:-

 Läs om oförklarliga händelser,   
 gåtor, mysterier mm!

100 mysterier du   
aldrig kommer att lösa
Vad hände med Amelia Earharts flygplan? Var 
är van Goghs målning Dr Gachet? Vad hände 
egentligen med Raoul Wallenberg? Var låg 
Atlantis? Var är Montezumas skatt? Boken går 
igenom världens mest legendariska borttap-
pade föremål, mystiska försvinnanden, oupp-
täckta nedgrävda skatter och topphemligheter. 
Det är en fascinerande samling gåtor som under 
århundraden har sporrat upptäckare, veten-
skapsmän och författare och som fött tusentals 
konspirationsteorier.

256 sidor. Inbunden. 
Format: 188x252 mm.

99

Tre av Liza Marklunds vassaste   
deckare i ett fint presentpaket!
Pocketpaket:

Liza Marklund
Liza Marklund är en av våra mest hyllade förfat-
tare, såväl i Sverige som internationellt. Hennes 
första bok släpptes 1995 och idag har hennes 
böcker sålts i drygt 15 miljoner exemplar på ett 
30-tal språk. Här har vi satt ihop ett riktigt höj-
darpaket med tre av hennes deckare: En plats i 
solen, Du gamla, du fria och Lyckliga gatan. Det 
blir nagelbitande action med kokain och pen-
ningtvätt i Malaga, mord och kidnappningar i 
södra Stockholm samt oförutsägbar dramatik 
i ett av landets lyxområden. Tre spännande 
pocketböcker med Liza Marklunds kända 
huvudkaraktär Annika Bengtzon!

469 + 402 + 413 sidor. 
Format: 110x180 mm.
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79:-
Ord. pris 98:-

98:-

   Pedagogisk guide för alla som vill    
   lära sig spela gitarr

Börja spela gitarr
Lär dig spela gitarr med Ben Parker – en etablerad låtskrivare och 
producent med över tio års erfarenhet som musiklärare! Boken 
är uppbyggd med tydliga bilder, instruktioner och övningar som 
du lätt kan följa och träna på. En grundläggande gitarrbok som 
ger ditt spelande en riktig rivstart. En enkel och heltäckande bok 
som passar nybörjare i alla åldrar!

48 sidor. Format: 220x285 mm.

100

Fina pennor för både stora och små konstnärer

Färgpennor
En förpackning med 24 färgpennor i regnbågens alla färger. 
Pennorna är i standardstorlek med sex kanter såsom klassiska 
blyertspennor. Upptäck din konstnärliga 
ådra med ett gäng roliga färgpennor!

24 färgpennor. Längd: 175 mm.

101

98:-
Ord. pris 129:-

Stora och vackra mönster och motiv att fylla i

  Målarbok: Guld
Denna praktfulla målarbok utgår från temat guld, den ädel-
metall som varit maktsymbol och smyckemateriel framför 
alla andra i tusentals år. Guldet glimmar i mönstren och 
motiven från start, men det är du som bestämmer hur du 
fortsätter och slutför målningarna. Skär ut bladen och rama 
in dem som jättefina, moderna tavlor! En rolig och avslapp-
nande aktivitet för alla – börja måla du också!

96 sidor. Format: 225x280 mm.
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198:-
Ord. pris 239:-

FYNDPRIS

349:-

   Per Morberg är tillbaka    
   – grönare än vanligt!
Per Morberg:

Så gott som grön
En fenomenal kokbok med mat för både kropp och 
själ! Per Morberg är skådespelaren och kocken som 
bjuder på matlagning utöver det vanliga. Det är pas-
sionerat, fyllt av känslor, färger och smaker. Här har han 
samlat en mängd recept där grönsakerna dominerar, 
för att visa att det finns alternativ till de traditionella 
kötträtterna. Resultatet är en inspirerande kokbok med 
tankar på ekologiskt, närodlat, hormonfritt, sockerfritt, 
glutenfritt mm. Det ger fantastisk mat för både kropp 
och själ.

270 sidor. Inbunden. Format: 220x280 mm.

104

God, nyttig och enkel mat för familjen

Smartare mat för   
hela familjen
Eleonora von Essen vill visa att bra mat inte be-
höver vara krånglig. Boken innehåller favoriter 
för både barn och vuxna, lätta att laga och utan 
skräp. Här finns mängder av recept, fria från vitt 
socker, onödiga tillsatser, gluten och mestadels 
laktos – klockren för allergiker och de som väljer 
bort mjölk och vitt mjöl. Boken är indelad i frukos-
tar, snacks, smoothies, mellanmål, snabba midda-
gar, sötsaker mm. Nyttigt, gott och enkelt.

176 sidor. Inbunden. 
Format: 200x253 mm.
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Exklusiv kokbok på 
270 sidor med klotband 
och guldrelief!
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Augusti
2018

5 10 e. trefaldighet, 7 Kräftpremiär, 8  Drottningens namnsdag, 12 11 e. trefaldighet, 16 Surströmmingspremiär, 19 12 e. trefaldighet, 26 13 e. trefaldighet

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Per

Karin
Kajsa

Tage

Arne
Arnold

Ulrik
Alrik

Alfons
Inez

Dennis
Denise

Silvia
Sylvia

Roland

Lars

Susanna

Klara

Kaj

Uno

Stella
Estelle

Brynolf

Verner
Valter

Ellen
Lena

Magnus
Måns

Bernhard
Bernt

Jon
Jonna

Henrietta
Henrika

Signe
Signhild

Bartolomeus

Lovisa
Louise

Östen

Rolf
Raoul

Fatima
Leila

Hans
Hampus

Albert
Albertina

Arvid
Vidar

v. 31

v. 32

v. 33

v. 34

v. 35

52

2018
Juni

3 1 e. trefaldighet, 5 Danmarks grundlagsdag (nationaldag), Världsmiljödagen, 6  Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag, 10 2 e. trefaldighet, 14 30 i Ramadan, 17 3 e. trefaldighet, 
Islands nationaldag, 21 Sommarsolståndet, 22 Midsommarafton, 23  Midsommardagen, 24 Den helige Johannes döparens dag, Johannes Döparens dag, 

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

Gun
Gunnel

Rutger
Roger

Ingemar
Gudmar

Solbritt
Solveig

Bo

Gustav
Gösta

Robert
Robin

Eivor
Majvor

Börje
Birger

Svante
Boris

Bertil
Berthold

Eskil

Aina
Aino

Håkan
Hakon

Margit
Margot

Axel
Axelina

Torborg
Torvald

Björn
Bjarne

Germund
Görel

Linda

Alf
Alvar

Paulina
Paula

Adolf
Alice

David
Salomon

Rakel
Lea

Selma
Fingal

Leo

Peter
Petra

Elof
Leif

Sveriges nationaldag

Johannes 
Döparens dag

Midsommarafton

Midsommardagen

v. 22

v. 23

v. 24

v. 25

v. 26

Sommarsolståndet

129:-
Ord. pris 179:-

FYNDPRIS

Jätteformat! 
28 x 47 cm

    Praktisk planeringskalender i  
    extra stort format – 28 x 47 cm!

Familjens STORA   
planeringskalender 2018
Familjens STORA almanacka innehåller hela sex 
kolumner per blad – en kolumn per familjemedlem. 
Tack vare det stora formatet finns extra mycket 
utrymme för planerande, anteckningar och mycket 
mer. Perfekt kalender i stort format och med 
extra kolumn – för den stora och 
aktiva familjen!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 280x470 mm.

Vackra stearinljus i    
metallic guld- och silverfärg

4 st guld- och silverljus
Ett fint set med två guldfärgade och två silver-
färgade stearinljus. Två av ljusen är mönstrade 
med täta, stilrena ringar runtom. Övriga två är 
omönstrade med plan yta såsom vanliga stea-
rinljus. Blanda ljusen som du vill och sätt en ny 
prägel i vardagsrum och kök. Gör kalaset, jul-
afton eller middagsbjudningen extra fin med 
guldiga och silvriga stearinljus!

4 stycken stearinljus. Längd: 245 mm.
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149:-

149:-

Sagolika kakor och bakverk på 
choklad!

En liten bok om 
choklad
Joanne Harris roman Chocolate tog världen 
med storm och resulterade i en stämnings-
full film med Juliette Binoche och Johnny 
Depp. Denna bok är en hyllning till Vivianne 
Rochers dekadenta chokladbutik. Med sina 
127 sidor och 50-tal recept har den en given 
plats i chokladälskarens kökshylla. Vad sägs 
om bl.a. muffins med nutellagömma, 
citronpaj med chokladvirvel, smördegska-
kor med choklad och pistage, terrin med 
hallon eller tårta med vit chokladganache?

127 sidor. Inbunden. 
Format: 190x190 mm.
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44 / FRUKOST & BRUNCH

1

2

3

Ingredienser
250 g frysta skivade jord-gubbar och blåbär 

40 g paranötter
40 g cashewnötter

25 g havregryn
4 ½ dl mandelmjölk 

2 msk lönnsirap

1. Lägg bären, paranötter, cashewnötter och havregryn i en 
blender. Häll i hälften av mandelmjölken. Mixa till en slät 
shake.

2. Tillsätt resten av mjölken och lönnsirap, mixa igen.  
Häll upp i fyra glas med skedar i och servera genast.  
Om drycken får stå kommer den nästan att stelna men  
då är det bara att röra om.

Proteinshake med bärFrysta bär är nyttiga och bra basvaror som är lätta att alltid ha hemma. Mixa dem  

med proteinrika cashew- och paranötter till en riktigt god shake.
Portioner: 4     Förberedelse: 10–15 min     Tillagning: ingen

per portion: 213 kcal / 12,8 g fett / 2,4 g mättat fett / 23,2 g kolhydrater / 11,6 g sockerarter / 3,5 g fibrer / 4,7 g protein / 0,2 g salt

39 / PÅLÄGG & SNACKS

Ingredienser
1 msk olivolja

2 rosmarinkvistar,  
repade blad

55 g cashewnötter
55 g pecannötter

55 g mandel 
55 g hasselnötter 

½ tsk havssalt

1. Hetta upp olja i en stekpanna och rör i rosmarin. Tillsätt nötter och rosta på medelvärme i 2–3 minuter tills de är  lätt rostade. 

2. Rör i saltet och häll sedan över nötterna i en skål. Låt dem svalna innan de serveras. Nötterna kan förvaras i en burk med lock i kyl i upp till 3 dagar. 

Blandade nötter  
i örtsalt 

Enkelt att göra och himmelskt gott. De rostade nötterna är sprängfyllda  med protein, nyttiga fetter och mycket smak.

tips: Istället för rosmarin kan du använda currypulver eller en blandning av  gurkmeja, garam masala, rökt paprikapulver och en nypa chilipeppar. 

Portioner: 4     Förberedelse: 5 min     Tillagning: 5 min

per portion: 366 kcal / 34,4 g fett / 3,5 g mättat fett / 11,3 g kolhydrater / 2,5 g sockerarter / 4,8 g fibrer / 8,7 g protein / 0,7 g salt

108
Härliga recept på nötter!

Nötter
Nötter är en fantastisk råvara, fullproppade med 
protein, mineraler, vitaminer, fibrer och hälso-
samma fetter. Vare sig du är en vanlig allätare, 
vegan, LCHF-utövare eller raw food-ätare så är 
nötter att rekommendera. Boken innehåller en 
mängd recept som på olika sätt inkluderar nötter. 
Här finns godsaker på pekannötter, valnötter, 
hasselnötter, cashewnötter, pinjenötter mm. 
Oavsett om du vill ha frukost, middag eller efter-
rätt finns något att hämta! Ät näringsrikt, nyttigt 
och naturligt från morgon till kväll.

128 sidor. Inbunden. 
Format: 222x277 mm.



54

98:-

Smidigt manikyrset i prydlig väska

  Manikyrset
Ett modernt manikyrset med 7 tillbehör för vackra naglar och na-
gelband. Klipp med sax, snygga till med pincett och fil samt trimma 
nagelbanden med medföljande nagelbandspetare och klippare. Till-
behören kommer i en snygg liten väska som håller allt på plats. 
Få vackra naglar på nolltid!

Innehåller 1 nagelsax, 1 böjd sax, 1 pincett,  1 fil med olika 
slipstyrkor, 2 nagelbandspetare och 1 nagelbandsklippare.

198:-
Ord. pris 249:-

FYNDPRIS

Fina fötter utan ansträngning!

Elektrisk fotfil
Med en elektrisk fotfil går det snabbt och lätt att snygga 
till fötterna. Filen startas med ett knapptryck och slipar 
effektivt bort fula förhårdnader. Det medföljer två filrul-
lar i olika slipstyrka samt en borste för rengöring. Ta hand 
om fossingarna med en praktisk elektrisk fotfil!

OBS! Fotfilen ska endast användas på torr hud.
2 st filrullar i olika slipstyrka samt 1 st borste.
Fotfilen drivs med 2 st AA-batterier (ingår ej).

111
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98:-

Snygga till nosen med en smart trimmer

Näshårstrimmer
För många är hårväxten i näsan ett återkommande bekymmer, men med en 
trimmer är nosen lätt att sköta. Trimmern kapar snabbt och smärtfritt hårstråna 
så att man inte behöver oroa sig för generande fjun. Efter användning sköljs 
trimmern under rinnande vatten och förvaras med medföljande lock. Undvik 
generande fjun – snabbt och enkelt!

Trimmern drivs med 2 st AA-batterier (ingår ej).
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Den kompletta kokboken med    
över 1500 recept

Rutiga kokboken
Rutiga kokboken är en sann trotjänare och en van-
lig syn i svenska kök. Denna reviderade utgåva har 
kompletterats med nya spännande recept medan 
klassikerna har bevarats. Boken är full av noggrant 
utvalda recept, gedigen fakta, smarta tips och peda-
gogiska steg-för-steg-bilder. En oumbärlig hjälp-
reda i alla hem och uppskattad julklapp!

750 sidor. Inbunden. 
Format: 184x250 mm.

Över 100 lättillgängliga och prisvärda  
whiskysorter

Whisky
Elegant bok med tweedkänsla och guldfolie, 
skriven av en av världens främsta whiskyexperter 
- Ingvar Rönde! Boken täcker över 100 whiskysorter 
från hela världen, där sällsynta och dyra varianter 
sållats bort. Kvar har vi en fantastisk samling god, 
prisvärd och lättillgänglig whisky som du har möjlig-
het att njuta av själv. Sorterna presenteras med bild, 
omdöme och diagram för rökighet, fruktighet, 
fyllighet och komplexitet. Ingvar Rönde lär 
oss även whiskyns historia samt ger svar 
på vanliga frågor.

232 sidor. Inbunden. Format: 195x245 mm.
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rökighet

fruktighet

fyllighet

komplexitet

Doft: 
Inbjudande, vanilj, kokos, 

fruktsoda, torkade plommon, 

apelsin, en aning honung.

Smak: 
Frisk, charmig, apelsinchoklad, 

kalaspuffar, fransk nougat, 

behagliga ektoner.

Finish: 
Kort och torr. Apelsin och choklad 

dominerar.

Whiskytyp: Single malt

Land: Skottland

Artikelnummer:  (100 cl)

Prisklass:

Triple Cask 12 år

BALVENIE

I juni 2016 blev David Stewart, skaparen av denna whisky, upptagen i samma celebra 

sällskap som sångerskan Adele, kändiskocken Jamie Oliver och actionskådespelaren 

Jackie Chan. Samtliga har de av drottning Elizabeth mottagit en MBE, Member of 

the British Empire, för sina insatser. Det visar tydligt vilken status whisky blenders i 

Skottland har fått på senare år. David själv uttryckte naturligtvis sin stora tacksamhet 

för utmärkelsen, men den som har träffat honom förstår att hela spektaklet kanske 

inte var hans grej. Han är en ytterst blygsam och ödmjuk människa som sällan söker 

rampljuset. Davids yrkeskarriär startade för 55 år sedan när han började som lärling 

hos William Grant & Sons, och han har varit företaget trogen sedan dess. Tolv år 

senare blev han master blender med ansvar för Glenfiddich, Balvenie och Grant’s 

blended whisky. På senare tid har han trappat ner (han är trots allt 72 år) och ansvarar 

nu ”bara” för Balvenie, som under hans tid blivit en av världens tio mest sålda single 

malts. 
Jag har alltid gillat malten från Balvenie, och de senaste tillskotten för duty-free 

är inget undantag. David har blandat whisky som mognat på tre olika typer av fat – 

first fill sherry, first fill bourbon och refill bourbon. Om man gör det rätt så får man 

det bästa av tre världar med fin balans mellan frukt, kryddor och vanilj. 

45

229228

rökighet

fruktighet

fyllighet

komplexitet

Doft: 
Inbjudande, punschpraliner, 
bakade röda äpplen, dajm, 
marsipanbröd, gul kiwi.
 
Smak: 
Söt, lite pepprig, salvia, dragon, 
karamelliserat socker, äpplepaj.
 
Finish: 
Medel. Pannkakor med lönnsirap 
och äpple.
 

Whiskytyp: Bourbon

Land: USA

Artikelnummer: 10104

Prisklass:

Destilleriet grundades officiellt redan 1838, vilket gör det till det äldsta av de fjorton 
bourbondestillerier som producerar i Kentucky, även om det inte har haft kontinuerlig 
produktion sedan starten. Destillering hade pågått på platsen ända sedan 1812 då  
Elijah Pepper var verksam. När Elijah dog 1831 övertogs destilleriet av hans son 
Oscar. Efter ett tag tog han hjälp av James Crow, och den mannens betydelse för 
bourbonindustrin går inte att överskatta. Det var han som testade och dokumenterade 
många av de produktionssteg i tillverkningen som idag är självklara, till exempel 
användandet av sour mash, destillering i kittelpannor och whiskeyns mognad på fat. 
Inte märkligt att han idag kallas ”the father of modern bourbon”. 

Destilleriet var stängt ett antal år mot slutet av 1990-talet innan Brown Forman 
tog över, spenderade tio miljoner dollar på renovering och öppnade igen för produk-
tion 1996. Samtidigt lanserade man Woodford Reserve bourbon. Det vanligaste  
i Kentucky när det gäller bourbon är att den destilleras två gånger, första gången i en 
kolonn och andra gången i en ”doubler”, som för det mesta är en kittelpanna  
(en skotsk pot still). Ett undantag är Woodford Reserve som är trippeldestillerad. 
Whiskeyn är ”the official bourbon” i samband med de legendariska hästtävlingarna 
Kentucky Derby. Hur mycket det betyder förstår man när man hör lokalbefolkning-
en säga: ”In Kentucky, horses are everything and bourbon is everything else!” 

WOODFORD RESERVE 198:-
Ord. pris 269:-
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115Klassisk sagobok med fina  
illustrationer och härlig stämning

Snödrottningen
Här får alla barnen stifta bekantskap med 
originalsagan som inspirerade till Disneys 
Frost. Snödrottningen är H.C. Andersens 
klassiska saga om vänskap, kärlek och mod. 
En magisk spegel leder till en kallhjärtad 
snödrottning och ett gnistrande äventyr.
Jättefin bok med en av H.C Andersens 
mest omtyckta sagor!

32 sidor. Inbunden. 
Format: 250x290 mm.

Gör barnkalaset oförglömligt med Bamse
Lek & Pyssla Kalas:

Bamse
I Bamses kalaspaket finns massor av skoj som gör kalaset 
extra kul! Det ingår en rolig bok med Bamses bästa kalas-
tips, Bamse serietidning, inbjudnings- och placeringskort, 
påsar till fiskdammen, serpentiner, konfetti, sugrörsde-
korationer, vimplar, klistermärken och en hemlig present 
till den som ska firas! Ett roligt kalaspaket med världens 
starkaste björn!
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119:-
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Mängder av trevliga recept   
utan vitt socker

Lär dig leva sockerfritt
Här får du massor av tips om hur du minskar 
mängden socker i maten, alternativt undviker 
det helt. Boken är skriven av LCHF-gurun , för-
fattarinnan och bloggerskan Monique le Roux 
Forslund, och är full av tips och inspiration, råd 
om de bästa råvarorna samt goda 
och lättlagade recept. Resultatet 
blir nyttig och smakrik mat för 
hela familjen. God och 
hälsosam husmans-
kost till vardags!

190 sidor. Inbunden. 
Format: 216x256 mm.

116

  Nervkittlande thriller med  
  kommissarie Sten Wall!
Björn Hellberg:

Dödsdrycken
De nygifta har anlänt. Junisolen skiner, champag-
nen sprudlar, en fyrarättsmåltid väntar, stäm-
ningen är på topp. Då, utan minsta förvarning, 
inträffar något ofattbart som skapar chockartad 
bestörtning. Två år senare får polisen ett anonymt 
tips om ett makabert fynd utanför Staden. Det 
finns en tydlig beröringspunkt mellan de båda 
händelserna. Snart drabbas kuststaden av ännu ett 
våldsrelaterat fall som ställer Wall och hans kolleger 
inför en kuslig och svårknäckt gåta.

280 sidor. Inbunden. 
Format: 155x225 mm.

198:-
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5-pack

  Intressant och spännande bok om  
  det andra världskriget

Droger i Tredje riket 
Denna bok lyfter fram något delvis okänt – ett ut-
brett användande av droger samt drogernas påver-
kan på kriget. När Tyskland anföll Frankrike år 1940 
var de tyska soldaterna höga på 35 miljoner doser Per-
vitin – idag känd som ”Crystal Meth”. Metamfetamin 
fanns tillgängligt på alla apotek och var enligt förfat-
taren en viktig komponent i blixtkriget. Hitler själv var 
en storkonsument av droger och när han ledde sin 
sista offensiv hösten 1944 var han starkt påverkad av 
en opioid besläktad med heroin. Läs och lär om det 
dopade blixtkriget!

256 sidor. Inbunden. 
Format: 140x215 mm.

Tjockare strumpor för sportande och 
kalla fötter!

Sportstrumpor 5-pack
Fem par slitstarka strumpor med förstärkt 
häl och tå för sport och vardag. Strumporna 
är märkta med ÖKO-tex vilket garanterar att 
de är fria från skadliga tillsatser. Tillverkarna 
följer BSCI som arbetar för goda arbetsförhållanden.
Fem par kraftigare basstrumpor!

    Storlek 37/40

    Storlek 41/45
Material: 42% bomull, 
38% polyester, 10% akryl, 
8% viskos och 2% elestan.
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69:-MAGNOLIA

Magnolia grandiflora

122

121

Förvandla svensk husmanskost  
till lyxig gourmetmat

Husman
Stefan Ekengren är köksmästare på Görvälns Slott 
och krönikör i Gourmet. Här visar han att husman 
passar till den finaste middagen, med fenomenala 
recept på både klassiker och bortglömda anrätt-
ningar. Vi lär oss laga perfekt kalops, laxpudding, 
oxbringa, kåldolmar, ostkaka och närmare 60 
andra rätter – ofta med en otraditionell twist som 
förhöjer maten ytterligare. 
Kokboken som lär dig tillaga 
husman som på finaste 
restaurang.

176 sidor. Inbunden. 
Format: 197x248 mm.

Modern plansch med blomstrande magnolia
Plansch: 

Magnolia
Pryd väggen med färggranna magnoliablommor. Blom-
morna har sköna färgtoner med nyanser från djupt rosa 
till vitt, i stilfull kontrast till grenens grå färgschema. Rama 
gärna in och bjud hemmet på en riktigt fin tavla som höjer 
allas blickar. Dekorera hemmet med en härlig magnolia – 
lätt och vackert!

Format: 470x670 mm. 
Levereras i skyddande papprulle.

MAGNOLIA
Magnolia grandiflora

219:-
Ord. pris 319:-
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Vackert och praktiskt julpynt!

Jultändstickor
Denna juliga tändsticksask står upprätt och 
är fin att ställa fram när julgästerna hälsar på. 
Asken pryds av Tomten tillsammans med sin 
fina häst och kälke när de vandrar genom 
vinterlandskapet en kylig midvinternatt. 
En prydnadsfull tändsticksask med cirka 
100 tändstickor – perfekt till julen!

Format: 110x95x45 mm. 
Cirka 100 tändstickor.

Julkort, julklappsetiketter och 
dekorationer till fyndpris!

Julpaket
Stämningsfullt paket med motiv 
målade av konstnärinnan Anita Bratt. 
Skicka fina julkort till familj och vän-
ner, dekorera julklapparna med tjusiga 
etiketter och sprid julandan med de 
medföljande dekorationerna. 
Ett paket med allt som behövs 
inför julen!

10 exklusiva julkort. 
20 självhäftande julklappsetiketter. 
26 självhäftande juldekorationer.
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Jätteformat!  
 95 x 46  cm!

50 härliga låtar som 
sprider julstämning
2 CD-box: 

50 julfavoriter
En härlig julsamling fylld av 
välkända låtar som vi förknip-
par med jul. Starta stereon, 
sätt dig skönt i fåtöljen och 
njut av julsånger som Dean 
Martin – It’s Beginning To Look a 
Lot Like Christmas, Nat King Cole 
- Frosty The Snowman, Frank 
Sinatra - Jingle Bells, Bing Crosby 
& The Andrews Sisters - Here 
Comes Santa Claus, Elvis Presley 
- Blue Christmas och 45 andra 
oförglömliga hits! Julalbumet 
som du vill lyssna på om och 
om igen!

50 låtar. 
Speltid: 
2 tim. 12 min.

126

Stor och tydlig karta över världens länder och hav
Plansch:

Världskarta
Stor, färggrann och pedagogisk plansch över världens länder, huvudstäder 
och hav! Perfekt att ha under skolans gång. Dessutom ser den väldigt trevlig 
ut på väggen! En rolig affisch som ger alla en lättillgänglig kurs i geografi.

Format: 954x467 mm. Levereras i skyddande papprulle.
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Stilrena etiketter 
med hampsnöre!
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  Förgyll årets julklappar med  
  moderna etiketter

Julklappsetiketter
Det är alltid kul med fina paket och de 
här moderna etiketterna tar presenterna 
till nästa nivå! I paketet medföljer 20 fina 
etiketter med enkla och stilrena färger 
och tryck. Varje etikett har ett stansat 
hål samt ett medföljande hampsnöre. 
Enkelt och jättefint! Juletiketter i rejält, 
rustikt papper och med fint tvinnade 
snören.

20 juletiketter. 
Format: 10 st 60x100 mm. 
samt 10 st 40x60 mm. 
20 hampsnören á 30 cm.

128

   Juligt pussel för  
   alla åldrar!
Pussel 1000 bitar:

Tomteverkstaden
Ett vackert 1000-bitars pussel med 
motiv av Tomteverkstaden, där 
både Tomten och nissarna är i full 
fart. Det är julafton och snart ska 
Tomten och renarna bege sig, men 
först måste de sista julklapparna 
slås in, snöras och packas ned i 
säcken. Ett roligt pussel med många 
detaljer att titta på! Perfekt att 
lägga tillsammans med familj och 
vänner efter att julmaten hamnat i 
magen och julklapparna öppnats.

1000 bitar. 
Format: 680x490 mm.
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10 cm stora   
prydnader med  
breda sammetsband!

Fyra smakfulla dekorationer i guld- och    
silverfärg samt sammetsband
Metalldekorationer:

Guld och silver
Dessa vackra metalldekorationer är 10 cm i diameter och hängs lätt 
upp i medföljande sammetsband. Banden är 70 cm långa så att du kan 
anpassa höjden. Dekorationerna är utskurna ur metall, med moderna 
och varierade motiv. Jättefina på väggen eller i fönstret, men även lig-
gandes på mat- och soffbord. Enkel och trendig inredning året runt!

4 metalldekorationer: 10 cm i diameter. 4 sammetsband á 70 cm.

129
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Gården och brygghuset. Akvarell ca 32 x 43 cm. 1899

Boken ”Ett hem” utkom 1899 och innehöll 24 akvareller med motiv 

från Carl Larssons hem i Sundborn och kompletterande text skriven av 

Carl Larsson där han berättar om sitt kära Dalahem. Boken blev mycket 

populär och tack vare den moderna färgtrycktekniken kunden den 

spridas i stora upplagor.  
De flesta av Carl Larssons målningar har sommarmotiv eller interiörer. 

Det här fina vintermotivet föreställer dottern Brita som med sin spark-

stötting är på väg till bagarstugan i brygghuset. Carl Larsson satt nog 

inne i stugvärmen i lilla ateljén och målade av gårdsplanen och gårdarna 

han såg genom fönstret. 

Januari

Namn

 1 MÅNDAG

 2 SveaTISDAG

 3 Alfred
AlfridaONSDAG

 4 RutTORSDAG

 5 Hanna
HanneleFREDAG

 6
Kasper
Melker
BaltsarLÖRDAG

 7
 August

AugustaSÖNDAG

 8 ErlandMÅNDAG

 9 Gunnar
GunderTISDAG

10 Sigurd
SigbrittONSDAG

11 Jan 
JannikeTORSDAG

12 Frideborg
FridolfFREDAG

13 KnutLÖRDAG

14 Felix
FeliciaSÖNDAG

15 Laura 
LorentzMÅNDAG

16 Hjalmar
HelmerTISDAG

17 Anton
TonyONSDAG

18 Hilda 
HildurTORSDAG

19 HenrikFREDAG

20 Fabian
SebastianLÖRDAG

21 Agnes
AgnetaSÖNDAG

22 Vincent
ViktorMÅNDAG

23 Frej 
FrejaTISDAG

24 ErikaONSDAG

25 Paul
PålTORSDAG

26 Bodil
BoelFREDAG

27 Göte
GötaLÖRDAG

28 Karl 
KarlaSÖNDAG

29 DianaMÅNDAG

30 Gunilla 
GunhildTISDAG

31 Ivar
JoarONSDAG

v.1

v.2

v.3

v.4

v.5

1 Nyårsdagen 5 Trettondagsafton 6 Trettondedag jul 7 1 e. trettondedagen 13 Tjugondedag jul 14 2 e. trettondedagen 21 3 e. trettondedagen 27 Förintelsens minnesdag 28 Septuagesima, Konungens namnsdag

Trettondedag jul

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Namn

 1 Gun
GunnelFREDAG

 2 Rutger 
RogerLÖRDAG

 3 Ingemar 
GudmarSÖNDAG

 4 Solbritt 
SolveigMÅNDAG

 5 BoTISDAG

 6
 

Gustav 
GöstaONSDAG

 7 Robert 
RobinTORSDAG

 8 Eivor
MajvorFREDAG

 9 Börje 
BirgerLÖRDAG

10 Svante 
BorisSÖNDAG

11 Bertil 
BertholdMÅNDAG

12 EskilTISDAG

13 Aina 
AinoONSDAG

14 Håkan 
HakonTORSDAG

15 Margit 
MargotFREDAG

16 Axel 
AxelinaLÖRDAG

17 Torborg 
TorvaldSÖNDAG

18 Björn
BjarneMÅNDAG

19 Germund 
GörelTISDAG

20 LindaONSDAG

21 Alf 
AlvarTORSDAG

22
Midsommarafton

Paulina 
PaulaFREDAG

23 Adolf 
AliceLÖRDAG

24 SÖNDAG

25 David
SalomonMÅNDAG

26 Rakel 
LeaTISDAG

27 Selma
FingalONSDAG

28 LeoTORSDAG

29 Peter
PetraTORSDAG

30 Elof
LeifLÖRDAG

v.22

 
v.23

v.24

v.25

v.26

Sveriges nationaldag

Midsommardagen

Lisbeth metar. 1898. Akvarell ca 32 x 43 cm.En av akvarellerna från serien ”Ett hem” som utgavs av Albert Bon-niers Förlag. Boken trycktes i stort liggande format i flera upplagor.  ”Lisbeth metar” och akvarellen ”Friluftsliv” fanns dock inte med som fyrfärgstryck. Boken blev mycket populär och den spreds i stora upplagor. Tavlan är en akvarell på papper och finns i samlingarna på Nationalmuseum i Stockholm. Carl Larsson ansåg att Konstakademin svikit sin uppgift att predika för folket om konstens sköna och glada budskap. I och med publiceringen av ”Ett hem” tycket Carl Larsson att han uppfyllt denna sociala uppgift med råge. Boken hyllas än i dag och är den populäraste av hans böcker. 

3 1 e. trefaldighet 5 Danmarks grundlagsdag (nationaldag) Världsmiljödagen 6 Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag 10 2 e. trefaldighet 14 30 i Ramadan 17 3 e. trefaldighet, Islands nationaldag 21 Sommarsolståndet 

22 Midsommarafton 23 Midsommardagen 24 Den helige Johannes döparens dag, Johannes döparens dag  

2018
Juni

Johannes Döparens dag

Namn

 1 Aron 
MirjamSÖNDAG

 2 Rosa 
RositaMÅNDAG

 3 TISDAG Aurora

 4 Ulrika 
UllaONSDAG

 5 Laila 
RitvaTORSDAG

 6
 Esaias 

JessikaFREDAG

 7 LÖRDAG Klas

 8 KjellSÖNDAG

 9 Jörgen 
ÖrjanMÅNDAG

10 André 
AndreaTISDAG

11 Eleonora
EllinorONSDAG

12 Herman
HermineTORSDAG

13 Joel 
JuditFREDAG

14 FolkeLÖRDAG

15 Ragnhild
RagnvaldSÖNDAG

16 Reinhold
ReineMÅNDAG

17 BrunoTISDAG

18 Fredrik 
FritzONSDAG

19 SaraTORSDAG

20 Margareta
GretaFREDAG

21 JohannaLÖRDAG

22 Magdalena
MadeleineSÖNDAG

23 EmmaMÅNDAG

24 Kristina
KerstinTISDAG

25 JakobONSDAG

26 JesperTORSDAG

27 MartaFREDAG

28 Botvid 
SevedLÖRDAG

29 OlofSÖNDAG

30 MÅNDAG Algot

31 Helena 
ElinTISDAG

v.26

 
 
v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

Stugan. Akvarell 32 x 43 cm.
Carl och Karin fick Lilla Hyttnäs av Karins far, Adolf Bergöö. Så här 

skriver Carl Larsson i boken Mitt hem varifrån denna akvarell kommer: 

”Det grämer mig djupt att den af mig så varmt afhållne hedersmannen 

gick bort innan han fick se hvilken välsignelse det var med den gåfvan. 

Ty den har mycket bidragit till vår lycka. Där har det timrats och rustats 

hvarje sommar, efter råd och lägenhet. Mitt arbete gic så lätt, jag höll 

på att säga i takt med bondtimmermännens yxor och hammare. Hvarje 

plankbit, hvarje spik och hvarje veckopenning kostade mig dock en 

bekymrens suck, men jag tänkte: kommer dag, kommer råd. Stugan 

måste jag ha såsom jag ville ha den, annars skulle jag vantrifvas i den, 

och det skulle mitt arbete lida på. Det hade jag klart för mig
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Tilltalande almanacka fylld med  
Carl Larssons målningar

Carl Larsson   
Planeringsalmanacka 
2018
Håll reda på möten, födelsedagar och andra 
aktiviteter med denna vackra almanacka. Bladen 
pryds med hemtrevliga målningar av Carl Lars-
son (1853-1919), en av Sveriges mest berömda 
konstnärer. Än idag visas hans verk världen över 
och hans familjehem i Dalarna står 
öppet för besökare. Hemtrevlig 
almanacka som enkelt hängs 
upp på väggen!

13 blad. Spiralbunden. Format: 250x346 mm.
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Härlig kopparfärgad ljusslinga    
med varmt sken

Ljusslinga
Att inreda med olika typer av ljuskällor är alltid spännande, 
och denna smakfulla ljusslinga passar i hemmets alla rum. 
Slingan har tio cylinderformade kupor i kopparfärgad 
metall, med LED-lampa i varje. Skenet är varmt och ger en 
mysig känsla. Placera på matbord, fönsterbräda, i bok-
hyllan eller vacker skål. Bara fantasin sätter gränserna!

Längd: ca 1,5 meter. Metallkupor: 30x35 mm. 
10 LED-lampor. Diameter: 25 mm. 
Drivs med 2 AA-batterier (ingår ej).
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Bjud eller ge bort 

lyxig choklad!

Tjusig presentask med lyxiga praliner

Chokladblandning
En bit choklad är aldrig fel. Speciellt inte när det gäller ljuvliga 
chokladpraliner, fyllda med hasselnötskräm, kakao och krisp! 
Dessa praliner passar utomordentligt till en kopp kaffe, avec 
eller som dessert efter en god middag. Perfekta att 
ge bort eller bjuda julgästerna på!

300 gram. Pralinerna innehåller hasselnöt och kan innehålla spår av andra nötter.


