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Alla priser i katalogen är riktpriser. *

Vi stödjer Världens Barn!
Hos Jultidningsförlaget har miljoner svenska barn genom åren fått
möta andra människor och på ett enkelt och roligt sätt lärt sig hur
försäljning fungerar. Du som köper jultidningar ger barnen en
möjlighet att våga växa i möten med andra och en glädje över att
kunna tjäna sina alldeles egna pengar.
Från barn till barn. I år gör vi på Jultidningsförlaget något mer. Vi
lämnar ett bidrag till Världens Barn – en insamlingskampanj från
Radiohjälpen som genomförs i samarbete med tretton ledande
svenska hjälporganisationer. Mest känt är Världens Barn för den
stora SVT-galan i oktober. 2020 samlade Världens Barn in imponerande 75,9 miljoner kronor. Pengarna går till att ge barn och familjer runt om i världen verktyg att själva lyfta sig ur sin fattigdom.
Pengarna används till utbildning, hälsovård, jämställdhetsarbete
och insatser för att förhindra människohandel, könsstympning
och barnarbete.

Hjälp som kommer fram. Samarbetsorganisationerna har väldokumenterad förmåga att nå fram med hjälp till utsatta människor
och ditt bidrag gör skillnad. Varje krona kommer till nytta via
organisationernas starka förankring på plats i nära samverkan
med lokalbefolkningen. Samtliga organisationer som ansöker om
pengar har 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
Tillsammans åstadkommer man mer. Vi som gör jultidningar och
böcker och du som köper dem kan glädja oss åt att barn i Sverige
på ett roligt sätt får lära sig att ta ansvar och får möjligheten att
tjäna sina egna pengar. I år får alla jultidningssäljare dessutom den
extra glädjen att hjälpa barn som har det svårt i andra länder. En
glädje som det är lätt för oss att dela med dem. I år fortsätter
kampen för utbildning, hälsa och en värdig framtid.

Tack för din insats och en riktigt god jul önskar vi på
Jultidningsförlaget!

Årets samarbetsorganisationer till Världens Barn: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU,
Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Act Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Wateraid och We Effect.

1. Bland tomtar
och troll
Vår älskade samlarklassiker –
beräarglädje i 114 år!
Denna förtrollande sagoskatt har i
hela 114 år bjudit oss på spännande
äventyr i sagornas värld, bland
tomtar, troll, prinsar och prinsessor. Här finns sagor av våra allra
bästa berättare och illustratörer,
bl a Inger Edelfeldt, Ylva
Karlsson, Einar Norelius och
den makalöse John Bauer.
Gamla favoriter såväl som
nyskrivet! En älskad klassiker – Sveriges äldsta
sagosamling – som
skänker stor samlarglädje! Perfekt för
högläsning!
112 sidor.
165 × 187 mm.
Färg.
INBUNDEN.

139:–
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 186

Ord p

2

114 år
med vår mest
älskade
sagosamling!

*Riktpriser innebär att säljaren kan tillämpa fri prissättning.
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Läsning, julklappar och julglädje sedan 1906!
Jultidningsförlaget är det stora, pålitliga, traditionsrika förlaget
för jultidningar – äldst i Sverige. I år fyller vi 115 år och det firar vi
med en katalog som slår alla våra tidigare – fylld av klassiker,
aktuella bästsäljare och e otroligt bre utbud a välja ifrån.

Stämningsfull jultradition
sedan 1906!

149:–
SPEC

IALPR

2. Julstämning 2021

Ord p

ris 196

Ingen jul utan Julstämning – tradition i 115 år!
Julstämning – en omistlig tradition till jul – vår äldsta jultidning
med läsning och ett fotomaterial som slår allt! Julens bästa läsning
och bildreportage, bl a ett vackert naturreportage från Madagaskar,
julbakverkens historia och klurig frågesport om våra mest älskade

IS

:-

julsånger. Årets konstnär är Helene Billgren. Dessutom två vackra
konstbilagor! Samlarglädje sedan 1906 – 115-årsutgåvan!
64 sidor + 2 konstbilagor. 260 × 340 mm. Färg.

3
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3. Baka till jul
– från saffransbullar
och pepparkakssniar till julgodis
och matbröd
Ingen jul utan hembakat!
Här finns de bästa recepten!

Julens allra
godaste
recept på
hembakat!

Finns det något bättre än hembakade godsaker
till jul? Här finns juliga favoritrecept som
saffransbullar, struvor, pepparkakor, knäck
och vörtbröd. Alla klassiker finns med, dessutom får du recept på nya läckerheter som
förgyller julfirandet. Bakat med glädje av
Fredrik Nylén – känd från teve och sin
superpopulära bakningsblogg.
128 sidor. 170 × 240 mm.
IS
Färg.
IALPR
SPEC
INBUNDEN.

–
:
9
7
1
ris
Ord p

280:–

4. Julpåse 2021
Julkort och pynt! Låt Jenny Nyströms
älskade tomtar sprida glädje till
släkt och vänner!
Julpåsen innehåller allt detta:
• 36 självhäftande julklappsetiketter
• 24 julklappsetiketter att knyta fast
på paketen
• 8 julkort
JULPÅSE med allt du behöver inför julen!
148 × 210 mm. INPLASTAD.

59:–

Speciellt
utvalda
motiv!

4
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5. Köksredskap 4 st
Redskap
som gör det
enkelt a
laga mat!

Klassiska köksredskap som håller!
Praktiskt och snyggt set med köksredskap av bambu, som är
antibakteriellt och resistent mot fläckar. Med köksredskap i
trä slipper du repor i dina grytor och pannor. Setet innehåller
slev, hålslev, stekspade och gaffel.
Tillverkade i bambu.
Ej maskindisk, längd 30 cm.

129:–

6. Findus fly ar ut
Peson och Findus i
fin och härlig beräelse!
Mysig och rolig saga med barnens sagofavoriter
Pettson och Findus! Katten Findus hoppar i sängen
och väcker gubben Pettson varje morgon. Kanske
är det bäst om Findus flyttar ut? Men på natten
kan Findus inte sova i sitt hus … Underbar
bilderbok för stora och små sagoläsare
att samlas kring!
32 sidor.
210 × 297 mm.
Färg.
INBUNDEN.

139:–

Succén
Peson och
Findus är
alla barns
favorit!

7. LasseMajas Detektivbyrå
– Musikmysteriet
Deckarfavoriterna löser ny mysterium!
Ny gåta med succédeckarna! Hela Valleby har samlats för att
se ett berömt dansband. Men dagen efter är biljettpengarna
stulna! Vem ligger bakom? Lasse och Maja får slå sina kloka
huvuden ihop för att lösa mysteriet. Alltid lika roligt och
klurigt med alla barns favoritdetektiver! Succéjulklapp till
unga bokslukare!
112 sidor. 148 × 210 mm. Illustrerad.
INBUNDEN.

139:–
5
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So colour socks
Sju par tunna strumpor i fin kvalitet med förstärkning under foten. Fina mönster i härliga färger.

8. Storlek 33/36
9. Storlek 37/39
10. Storlek 40/42

7-pack

Tillverkade i 80 % bomull,
18 % polyamid, 2 % elastan.
Tvättas i 40 grader, ingen
torktumling.

159:–

11. Ponnypåsen 2021
Drömjulklappen för alla som
älskar hästar!
Roligaste påsen för alla hästtokiga! Här finns
en gullig kalender, en rolig loppa och fina
dubbelvikta grattiskort att sätta på paket.
Dessutom får du klistermärken och en affisch!
Bästa presenten!
INNEHÅLL:

6 dubbelvikta grattiskort
Gullig kalender med hästmotiv
Härlig poster i jätteformat (420 × 594 mm)
Rolig loppa med 8 utmaningar
37 klistermärken i olika storlekar
210 × 297 mm. Färg.
INPLASTAD.

99:–
6
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12. Guinness
Rekordbok 2022
Nya häiga och supergalna
rekord! Världens snabbaste,
största, farligaste och
knäppaste!
Årets häpnadsväckande och sprängfyllda
rekordbok! Fantastiska rekord, massor av
makalösa bilder och fascinerande fakta.
Långa listor över oslagbara rekord
genom tiderna – och tips på hur du
själv kan slå rekord! Världens bästa
rekordbok – den nya upplagan!
Över 1500 rekord! Massor av
nyheter!
224 sidor. 220 × 295 mm. Färg.
INBUNDEN.

199:–
All världens
häiga, roliga
och galna
rekord!

13. Cirkusdeckarna och
halloweenmysteriet
Superspännande deckarmysterier
i cirkusmiljö!
Fartfyllt, roligt och klurigt – den nya boken i
succéserien om cirkusdeckarna är äntligen här!
När cirkuspubliken i Uppsala får sina värdesaker
stulna tar tvillingarna upp jakten på bovarna.
Mysterier, äventyr och fantastiska illustrationer! Spänning för alla unga bokslukare
– och otroligt lättläst!
Ca 128 sidor. 148 × 210 mm.
Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
2
1
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

175:–

7
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14. Silikonöverdrag 6 st
Smart, praktiskt och helt rä för miljön!
Smarta och miljövänliga överdrag i silikon som hjälper till
att hålla maten fräsch längre! Kan användas om och om igen
och diskas smidigt i maskin. Tål både ugn och frys!
6 st. Diameter: 6,5 cm/9,5 cm/11,5 cm/14,5 cm/16,5 cm/21 cm.
Tillverkade i silikon.

149:–
Håll maten
fräsch med
praktiska
överdrag!

Två Hälgefavoriter
i e
paket!

Be Tomas fixa till bild

BOKPAKET

15. Hälge-paket
Två Hälge-fullträffar i e paket!
Missa inte det här otroliga, träffsäkra pangerbjudandet! Älg i fårakläder och Stekt älg på
strand – två av de roligaste och bästa humorböckerna med Hälge, skogens konung och
jägarnas överman! Världens roligaste älgserier,

skojiga vitsar, knäppa fotomontage och skämtteckningar. Lars Mortimers Hälge träffar som
vanligt mitt i prick! Pang-pang-kul!
48 + 48 sidor. 200 × 250 mm. Färg.
INBUNDEN.

189:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 351

:–

8
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16. Köksalmanack 2022
Din bästa vän i köket i snart 90 år!
Oumbärlig för alla hushåll!
Vad ska vi äta till middag? Köksalmanack
har alltid svaret! Förslag på årets alla
måltider med hundratals läckra och
lättlagade recept. Dessutom inspirerande krönikor av välkända matpersonligheter, artiklar och gott om plats för
egna anteckningar! Njut av inspirerande recept och fantastiska foton!
Nya, välsmakande och enkla
recept på vardagsmat, festmat
och säsongsanpassade matsedlar.
Den oumbärliga, bästa och
mest pålitliga inspirationskällan i köket! Stor samlarglädje i snart 90 år!
208 sidor. 170 × 230 mm.
Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
3
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 240

Ord p

Den
oumbärliga
hjälpen i köket
– varje dag!

9
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17. Lindas baka i långpanna
– från mjuka kakor och tårtor
till bullar och matbröd
De bästa recepten för alla tillfällen!
Baka smidigt och lätt i långpanna! Bjud på mjuka
kakor, småkakor, bullar, pajer, tårtor och matbröd
– enkla och härliga recept som räcker till många.
Över 50 lättbakade recept av Linda Andersson, en
av Sveriges mest populära och älskade bakbloggare.
De bästa recepten som alla kan lyckas med.
Tydliga bilder och pålitliga recept för alla
tillfällen!
112 sidor.
170 × 240 mm.
Färg.

Go och
lä bakat i
långpanna!

INBUNDEN.

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 280

Ord p

18. Vegofavoriter
– den godaste maten jag
någonsin smakat!
De allra bästa vegorecepten
samlade!
De allra godaste rätterna, den bästa
maten från vegoprofilen framför
alla andra! Från frestande förrätter
till imponerande huvudrätter och
desserter. Dessutom såser, dippsåser,
röror och läckra smårätter. Tydliga
recept med inspiration från
världens alla hörn av folkkära
Mattias Kristiansson. Härlig
mat som sätter guldkant
på livet! Den enda vegokokbok du behöver!
128 sidor. 195 × 260 mm.
Färg.
IS
IALPR
SPEC
INBUNDEN.

–
:
9
8
1

Vegoprofilens
allra bästa
vegorecept!

:–

ris 300

Ord p

10
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19. Familjens kom-ihåg
– kalender för år 2022
Originalet! Den oumbärliga succékalendern som ingen familj klarar sig
utan!
Den är smart, praktisk och helt genial! Har man
väl börjat använda Familjens kom-ihågkalender klarar man sig inte utan den!
Föräldramöten, läkarbesök, klassfester,
ridläger, fotbollsmatcher, kurser … Skriv
upp allt ni ska hålla reda på – så att
alla vet! Ett blad för varje månad – med
Cecilia Torudds underbart träffsäkra
”Ensamma mamman”-illustrationer.
Du får dessutom ett praktiskt block
för inköpslistor och annat viktigt!
13 blad. 210 × 430 mm. Färg.
Anteckningsblock.
SPIRALBUNDEN.

99:–
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 162

Ord p

Plats för
kom-ihåganteckningar
för årets alla
dagar.

Alla familjers
!
favoritkalender
Supersuccén
som slår allt
– år eer år!

11
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20. Stora korsordsboken
Nya kluriga utmaningar för hela
familjen! Den perfekta julklappen!
Årets nya kluriga korsordsbok med massor av
underhållande utmaningar för alla åldrar!
Massor av knepiga korsord, bildkryss, krypton, ordlekar och annan rolig hjärngympa i
olika svårighetsgrader. Perfekt på tågresan,
under mysiga innedagar och för lata soffstunder. Av korsordsexperterna på Sveriges
ledande korsordsförlag.
112 sidor. 185 × 255 mm.

99:–
Ord pris 164:–

Rolig
hjärngympa
för alla!

21. Hisnande mycket
sudoku för alla
– varje dag
365 nya sifferpussel! Lös e ny
sudoku varje dag – året runt!
Håll hjärnan i trim! Nya sudokun i olika
svårighetsgrader, både för nybörjare och
de riktigt skarpa sudokulösarna! Varför
inte snabblösa lätta sudokun på vardagar
och spara de stora utmaningarna till
helgerna när du har gott om tid? Hela
365 nya kluriga sudokun för årets
alla dagar! Smidigt format och
extra tjockt skrivvänligt papper!
416 sidor. 150 × 150 mm.

98:–
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

153:–

12
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22. Åremorden
– Dalskuggan
Sanslöst spännande deckarläsning!
Ny oslagbart spännande deckare i serien Åremorden!
Det är snart sportlov när ett illa tilltygat lik hittas utanför Åre. Nya hemligheter avslöjas och en allt mörkare
historia nystas upp. Det handlar om att överleva – till
varje pris. En rafflande mordgåta från första till sista
sidan!
Foto: Niclas Vestefjell

Ca 400 sidor.
135 × 215 mm.
INBUNDEN MED
SKYDDSOMSLAG.

Nya succédeckaren av
Viveca Sten!

199:–

23. Tubklämmor 2 st
Få ut det sista ur tuben!
Se till att få ut allt ur din tub med praktiska
och snygga tubklämmor. Lätta att använda
och fungerar på de flesta tuber i ditt kylskåp!
Minska svinnet på ett enkelt sätt!
Tillverkade i rostfritt stål.
Längd: 12,5 cm.
Öppning: 8,5 cm.

89:–

Kläm ut
och minska
svinnet!

24. Grönsakshållare
Smart hållare som gör det
enkelt a skiva!
Praktisk hållare som gör det lätt att skiva
potatis till gratängen eller grönsaker till
grytan och salladen! Skiva potatis, tomat
och lök i jämna, fina skivor. Snabbt, smart,
enkelt och praktiskt!
Tillverkad i
aluminium.
Mått: 18,5 × 8 cm.

119:–
Agentkatalog_10_19_2021_tb_k1.indd 13

Skiva
grönsaker och
potatis snabbt
och enkelt!
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25. Bilar
– körglädje, resor
och nostalgi
Svenska folkets bilder av bilarna
från förr – retrolycka!
Boken för alla som älskar bilar från dagarna
då dammet yrde längs landsvägen och man
kunde meka själv när något blev fel! Läs
om tävlingsbilar och familjevagnar som
rullade på vägarna. Högoktanig bilnostalgi och härlig gammaldags körglädje – Peter Haventon har samlat
svenska folkets bästa bilbilder och
berättelser! Härlig retronostalgi!
96 sidor. 195 × 260 mm.
Svartvit + färg.
INBUNDEN.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

Retrolycka!
Maximal
bilnostalgi!

280:–

26. Sveriges andra världskrig och kampen mot
Hitler och Stalin i Norden
Otroligt läsvärt och spännande om
Norden under andra världskriget!
Avslöjande läsning om andra världskriget!
Om svenska frivilliga i Finland, om den norske
kungens flykt undan tyskarna, de vita bussarna,
Hitlers och Stalins samvetslösa planer för
Norden och mycket annat. Fascinerande
och skrämmande läsning om kriget och
de nordiska ländernas roll. Välskrivet
och intresseväckande!
192 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

300:–

14
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27. Mord och ingen julefrid
Spännande och kalla kårar-framkallande
mordgåtor av Sveriges främsta deckarförfaare!
Julens deckarnyhet! Den perfekta julklappen!
Nervkittlande minideckare av deckarmästarna
Arne Dahl, Åke Edwardson, Inger Frimansson,
Camilla Läckberg, Amanda Hellberg, Lisa Förare
Winbladh, Johan Theorin och Dag Öhrlund.
Underhållning när den är som bäst av Sveriges
absolut främsta deckarförfattare! Julens bästa
spänningskaramell!
176 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN MED
SKYDDSOMSLAG.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

Sveriges
främsta deckarförfaare i
unik samling!

:–
ris 280

Ord p

28. Gammaldags julkola
– stora blandningen
Bjud släkt och vänner på härlig, frestande julkola!
Fin presentask med läcker blandning av förstklassig kola! Oemotståndlig
blandning av grädd-, hallon/lakrits- och chokladkola. Gammaldags kola av bästa
kvalitet från Grenna Polkagriskokeri. Ta med en ask julkola istället för en
blomma till julens bjudningar – eller unna dig själv något extra gott till jul!
550 g. Gräddkola, hallon/lakrits-kola och chokladkola.
OBS: Kolan är helt fri från gluten, nötter och ägg. Kolan innehåller
sockrad, kondenserad mjölk. Spår av mandel kan förekomma.

Agentkatalog_10_19_2021_tb_k2.indd 15
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29. Torkade
blommor & blad
– buke er, kransar,
dekorationer
Skapa vackra blomsterdekorationer som håller!
Gör stilfulla arrangemang med torkade
blommor! Här finns tips på hur du
bäst binder buketter och kransar och
skapar de allra finaste blomsterdekorationerna. Dessutom tips och
råd för att bevara och torka växter
och blommor. Skapa verklig
blomstermagi som håller länge!
Nytt, klassiskt, inspirerande
och vackert!
112 sidor. 195 × 260 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 270

Ord p

30. Sticka vantar med
Kniing Loa
Helt underbar och inspirerande
stickbok!
Sticka värmande vantar med helt unika
mönster! Pedagogiska beskrivningar
och fina bilder gör det enkelt och inspirerande även för nybörjaren som
vill börja sticka. Med tydliga mönsterbeskrivningar och ett stort urval av
klassiska och roliga mönster! Stickboken som passar alla! Sticka
med glädje med superpopulära
Knitting Lotta!
128 sidor. 195 × 224 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
17
LPRIS

IA
SPEC

:–

ris 300

Ord p

Sticka unika
vantar med
Kni ing
Lo a!

16
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31. Fryspåsar
Praktiska fryspåsar behövs alltid!
Praktiska och återförslutningsbara fryspåsar med
ziplock och skrivfält för att kunna skriva innehåll
och datum. Flera storlekar i olika färger gör dem
lätta att skilja åt. Nu blir det lätt att hitta i frysen!

Håll
ordning
i frysen!

Setet innehåller 25 st 1-liters, 20 st
2-liters och 15 st 3-liters fryspåsar.
Tillverkade i LDPE-plast.

99:–

32. Kakalender
– kom-ihåg för 2022
Favoritkalendern för alla
kaälskare! Oemotståndligt
gulliga kaer!
Makalöst söta kattbilder – och en perfekt kom-ihåg-kalender! Fullkomligt
bedårande katter som piggar upp
varje månad. Gott om plats för
alla familjemedlemmars anteckningar om aktiviteter, födelsedagar, utflykter och annat
viktigt att hålla koll på. En
helt ljuvlig kalender för
alla kattvänner!
IS
IALPR
SPEC
13 blad. 210 × 430 mm.
Färg.
SPIRALBUNDEN.

98:–
:–

ris 162

Ord p

a

17

Agentkatalog_10_19_2021_tb_k1.indd 17

2021-05-31 08:13

33. Vägkarta över
Sverige/Europa
Två kartböcker i en och
samma volym!
Den nya otroligt användarvänliga vägkartan
över både Sverige och Europa! Först en utmärkt Sverigekarta – vänd på boken och du
hittar Europakartan. I samma volym! Praktisk
och enkel att använda – just den vägkarta
som behövs för att ta bilen över bron och
upptäcka Europa. Släng din gamla, slitna
karta och köp en aktuell – i handskfacksformat!
120 sidor. 170 × 239 mm. Färg.

Släng din
gamla slitna
kartbok och
köp en ny!

SPIRALBUNDEN.

179:–
Ord pris 218:–

34. Frilusliv och
äventyr i Sverige
– med utflyktsmål för
hela familjen
Hia guldkornen i Sverige!
Upplev vår vackra natur och mängder av utomhusäventyr! Här finns tips på olika vandringsleder
i skogen, glittrande skärgårdsturer och charmiga
bondgårdar, men också hisnande äventyrsbanor,
dundrande forsar och spännande övernattningar i vildmarken. Semestra
på hemmaplan!
128 sidor.
120 × 175 mm.
Färg.
INBUNDEN
MED MJUKPÄRM.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 276

Ord p

Upptäck
guldkornen i
vårt vackra
Sverige!

18
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35. Faktakalendern
2022
Den bästa och behändigaste
uppslagsboken genom alla
tider!
Den perfekta uppslagsboken och
ett absolut måste för hemmet, skolan och arbetsplatsen! Skärmfria
fakta för hela familjen! Astronomiska fakta, aktuella uppgifter
om stater, EU, statistik, idrott,
Nobelprisfakta, historia med
mera. Dessutom tio sidor
världskartor och nationsflaggor i färg. Samlarklassikern! Allt du inte
visste att du ville veta
samlat i en bok!
384 sidor. 110 × 168 mm.
INBUNDEN MED
MJUKPÄRM.

Skärmfria
fakta för hela
familjen!

Den
oumbärliga
faktaklassikern
i över 50 år!

129:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 207

:–
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36. Svenska fotbollsbragder och fiaskon
i stora mästerskap
Perfekt present till alla
fotbollsälskare!
Följ med på en resa genom fotbollsögonblicken
som fått Sverige att stå stilla! Historiska bragder, pinsamma fiaskon och hyllade hjältar i
VM, OS och EM – upplev svensk fotbolls
mest kända ögonblick från förr och nu, med
allt om sommarens EM-slutspel och OSäventyr. Målen, dramatiken, statistiken
och bilderna vi minns. En omistlig bok
för alla fotbollsfans!
128 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
17
IS

IALPR

SPEC

Sommarens
stora fotbollsfester – och
fotbollsnostalgi!

:–

ris 300

Ord p

37. Fåglar i Sverige och Norden
– fälthandbok för alla
Den enda fågelbok du behöver!
Oumbärlig fågelbok med över 300 fågelarter! Med fåglar
som går att se i Sverige och våra nordiska grannländer. Alla
fåglar är tydligt beskrivna i text och vackert illustrerade.
Dessutom ett stort antal slående fågelfoton. Lättanvänd
och vacker fågelbok!
208 sidor.
125 × 235 mm. Färg.
INBUNDEN
MED
MJUKPÄRM.

En otroligt
vacker och
praktisk fågelguide!

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 280

Ord p
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Outdoor socks
Fem par rejält slitstarka och sköna strumpor med ribbstickning runt hålfoten för god passform. Extra förstärkning
vid tå och häl.

38. Storlek 36/39
39. Storlek 40/43
40. Storlek 44/46

5-pack

Tillverkade i 62 % bomull, 30 % polyamid, 8 % elastan.
Tvättas i 40 grader, ingen torktumling.

159:–

i!

l-

41. Mord på Österlen
Rafflande deckare av prisbelönte
Stig O Blomberg. En klassiker!
Samla på Sverigedeckaren – högspänning i vår serie med klassiska
deckare! Olle Villner hittar kvarlevorna efter en mördad kronofogde i
slottet Skuggehus på Österlen. Mystiken tätnar när ytterligare
ett mord uppdagas – på samma slott! Med fara för eget liv
söker han svar på de mystiska gåtorna.
IS
IALPR
Rysligt spännande av prisbelönte
SPEC
deckarförfattaren Stig O Blomberg!
176 sidor. 125 × 205 mm.
INBUNDEN.

–
:
9
1
1
:–

ris 149

Ord p

42. Ostknivset
Fina knivar till ostbrickan!
Snygga och praktiska ostknivar! Fin present att ta med
tillsammans med några goda ostar, eller varför inte ett set
till dig själv att ha tillgängligt för den perfekta middagsavslutningen, en härlig ostbricka!
4 st knivar. Tillverkade i rostfritt stål.
Samtliga bestick är ca 14 cm långa.

199:–

21
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43. Festliga bufféer
– plockmat & läckra småräer
Nu blir det lä a bjuda på en buffé!
Duka upp generösa bufféer där det finns något för alla!
Här hittar du enkla och härligt inbjudande rätter
att servera vid alla tänkbara festliga tillfällen. Välj
bland bufféklassiker och plockmat med en latinamerikansk twist, streetfood, skaldjursrätter,
massor av vegetariskt och flera
läckra efterrätter. Nu blir
det lätt att servera buffé!
128 sidor.
170 × 240 mm.
Färg.
INBUNDEN.

Duka upp
en härlig
buffé!

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 280

Ord p

44. A ha hund
– kommunicera, aktivera,
vägleda – från valp till
vuxen
Den komple a guiden för
hundägaren!
Att ha hund är härligt! Med den här
boken bygger du en bra relation till
din hund. Lär dig enkla metoder för
att på bästa sätt vägleda och aktivera
hunden. Här finns också svar på
de vanligaste frågorna till hundpsykologen och tips och råd
som ser till att du och din hund
får ett så bra liv som möjligt
tillsammans. Den bästa boken
för alla hundägare!

Ta hand
om din hund
på bästa
sä!

112 sidor. 170 × 240 mm.
Färg.
INBUNDEN.

189:–
Ord pris 270:–
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45. Ljus, lyktor
& ljusstakar
– 44 kreativa projekt
a göra själv
Skapa unika ljus och lyktor!
Gör vackra ljus, lyktor och ljusstakar själv!
Här finns 44 fantasifulla projekt som ger
stämning både inomhus och utomhus –
oavsett årstid. Tillverka lyktor och gör
dina egna ljus – inspirerande bilder och
pedagogiska beskrivningar gör det
enkelt och roligt! En kreativ bok
som får fart på ditt skapande!
112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.

Skapa mysig
stämning
hemma med ljus
och lyktor!

INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

290:–

46. Allt i e-räer
– lälagat i panna, plåt,
form & gryta
Nu blir det lä a bjuda
på middag!
Att laga allt i samma panna, form eller
gryta gör det enkelt och smidigt att få
middagen klar! Här finns recept som
passar för både vardag och fest, för den
stora eller lilla familjen. Stor variation
på rätterna gör att det finns något
för alla – kött, fisk, kyckling eller
vegetariskt. Goda gratänger, grytor
och pajer – allt i samma form!
Dessutom goda tillbehör och efterrätter.
112 sidor. 170 × 240 mm.
Färg.
INBUNDEN.

Laga
middagen
enkelt och
smidigt!

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 280

Ord p
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47. Pussel 1000 bitar
Pussel är bästa avkopplingen!
För dig eller hela familjen!
Pussel med 1000 bitar med vackert motiv från
ön Burano i Venedig, känd för sina färgglada
hus. Alltid lika uppskattad present – till dig
själv eller andra! Ett enkelt och trevligt sätt
att umgås och perfekt att ha i sommarstugan!
Mått: 73,5 × 51 × 0,16 cm.
Tillverkat i återvunnet papper.

169:–

48. Korsordslexikon
Den mest oumbärliga boken för alla
korsordslösare!
Över 60 000 synonymer, ämnesord och nyord! Dessutom typiska
korsordsord och nya korsordsfakta – unikt för denna bok. Allt
utvalt av experter på att konstruera korsord från Sveriges största
korsordsförlag! Krångla inte med hopplöst sökande på nätet
– bästa hjälpen finns snabbt och enkelt i den här boken! Den
nya 13:e uppdaterade utgåvan!
496 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN.

159:–
Ord pris 196:–

Classic black socks

7-pack

Sju par svarta, tunna och slitstarka
unisexstrumpor.

49. Storlek 36/40
50. Storlek 41/45

24
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Tillverkade i
85 % bomull,
13 % polyamid
och 2 % elastan.
Tvättas i 40 grader,
ingen torktumling.
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a

51. Maximal nostalgi
– retrofavoriter från
fem decennier
Perfekt presentbok!
Prylarna, personerna och de popkulturella snackisarna från våra
favoritdecennier! Fullt av fantastiska
bilder på kändisar, mode, märkliga
trender och folkkära fenomen. Kul
och nostalgiskt för de som var
med, garanterat roligt, lärorikt
och häpnadsväckande retro för
alla andra! En rikt illustrerad
presentbok som passar alla
– vare sig man var med eller
inte när det begav sig!
128 sidor. 195 × 224 mm.
Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 290

Ord p

52. Herrarnas
virvlande dassbok
Humorboken som förgyller
toabesöket, resan – ja hela
di liv!
Häng upp den nya pinfärska skrattsuccén
på kroken! OBS! Risk för långvariga toabesök och hisnande skrattattacker! En
galen blandning av roliga historier av
Bud Grace, slagkraftiga citat och briljanta
skämtteckningar. Ett härligt potpurri av
klyschor, minnesvärda låttitlar, skrattretande lokalnyheter och mycket,
mycket mer!
160 sidor. 150 × 150 mm.
Illustrerad.

Med smart
snöre a
hänga upp
boken i!

89:–
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

136:–
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53. Teleskopgaffel 2 st
Perfekt för grillkvällen
och utflykter!

Grilla
smart och
säkert!

Smarta grillspett som går att förlänga så att man slipper bränna
sig vid grillning. Maten hålls stadigt
på plats. Gör det lätt och kul att
grilla allt från korv och pinnbröd till
marshmallows! Perfekt present!
Tillverkade i rostfritt stål med
handtag och skydd för spetsar i PVC.
Mått: hopfälld 25 × 6 cm,
utfälld 86 × 6 cm.

149:–

54. Rivjärn multifunktion
Alla behöver e bra rivjärn!
Enkelt och praktiskt rivjärn som tar mindre plats
än ett vanligt, skrymmande rivjärn. Med 3 olika rivblad som enkelt och snabbt byts ut för önskad effekt.
Det smartaste rivjärnet som får plats överallt!
Tillverkad i rostfritt stål.
Mått: 35,5 × 8,5 cm, bladen 8,5 × 9 cm.

199:–
55. Disktrasehållare
Håll disktrasan fräsch!
Praktisk hållare för disktrasan! Den torkar
snabbt och håller sig fräsch längre. Passar
bra i kök, tvättstuga och badrum. Fästs enkelt
med sugproppar, med plats för att hänga
diskborste!
Mått: 21 × 7 cm.
Tillverkad i rostfritt stål.

Äntligen
fräscha
disktrasor!

119:–

26
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Varmt
och skönt
för dina
föer!

56. Vetetofflor
Aldrig mer kalla tår med dessa
smarta vetevärmare för dina fö er!
Mjuka tofflor i snygg långhårig plysch och med
smart värmefunktion! Med sula i fleece och lösa
vetekuddar som enkelt går att ta ut i sidan och
värma upp i mikron.

199:–

1 par. Onesize (storlek 36–41). Tillverkade i
polyester med sulor av bomull och vete.

57. Carl Larsson
– planeringsalmanacka 2022
Smart planeringskalender med kolumner
och Carl Larssons underbara bilder!
Praktisk och snygg almanacka med underbart vackra
bilder från Carl Larssons Sundborn! 12 månadsblad
med älskade Carl Larsson-motiv och kolumner för
flera familjemedlemmar att anteckna allt ni måste
hålla reda på – resor, födelsedagar, möten och annat
viktigt. På varje blad finns en fantastisk och
inspirerande Carl Larsson-målning.
13 blad. 210 × 430 mm.
SPIRALBUNDEN.

Carl Larssons
allra
vackraste
målningar!

89:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 162

:–
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58. Laga mera vilt
– långkok, vardagsmiddagar och läckra
småräer
Laga mat med smaker
från naturen!
En gedigen viltkokbok med såväl klassiska
som nyskapande rätter med vilt! Här
hittar du allt från gratinerad älggryta,
sotad hjortcarpaccio och långkokt vildsvin
till en vegetarisk svampragu och sashimi
gjord på torsk. Allt lagat med råvaror
från den svenska naturen. Drygt
40 smakrika recept som förgyller
både vardag och fest.
112 sidor. 195 × 260 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 300

Ord p

59. Pelle Holmbergs
svampbok
– svampguide med recept,
tips och råd
Pålitlig och lä använd svampbok!
Svampboken som är en oumbärlig följeslagare
i skogen, fylld med fakta och goda råd inför
och under svamputflykten. Här finns alla våra
vanligaste svampar, tips på hur man hittar
dem, de bästa nybörjarsvamparna, en
svampalmanacka som visar när de olika
svamparna är i säsong – och dessutom
goda recept. Upptäck skogens delikatesser
med en älskad svampexpert!
152 sidor. 115 × 165 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 270

Ord p
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60. Det godaste till grillat
– såser, röror, grönt
De bästa tillbehören till grillat!
Vad vore grillmiddagen utan alla goda tillbehör?
Här finns inspiration och recept på röror, dippsåser, sallader, marinader, såser, glaze, rubs och
goda snacks – helt enkelt allt som behövs för
att lyfta grillningen till nya höjder! Klassiska
tillbehör och nya recept med en grönare
twist gör att allt från grillen blir magiskt
gott. Perfekta boken för alla som gillar
att grilla!
128 sidor. 195 × 260 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

Gör grillmiddagen
till något
extra!

:–

ris 270

Ord p

61. Snickra hemma
– enkla projekt och
smarta lösningar
Snickarprojekten du alltid velat
göra! Ta chansen!
Det ska vara lätt och roligt att snickra!
Här finns inspirerande projekt till hemmets alla rum, uteplatsen, balkongen
eller trädgården – för både nybörjare
och mer erfarna snickare. Tydliga
byggbeskrivningar hjälper dig att
snickra ihop enkla och smarta saker
till hemmet. Bygg din egen solstol,
en kryddhylla, en badstege eller
ett glasögonställ. Ta vara på
gammalt virke och skapa nytt.
Den bästa boken för alla
som vill snickra hemma!
144 sidor. 165 × 187 mm.
Färg.

Snickra
enkla och
roliga projekt
till hemmet!

189:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 300

:–

INBUNDEN.
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62. Pixi adventskalender
En bok bakom varje lucka!
Mysig adventskalender med 24 små böcker! Här är
äntligen årets nya Pixi adventskalender med omslag av
Maria Nilsson Thore. Bakom varje lucka finns en liten
Pixibok med julberättelser, klassiska sagor och vardagsberättelser med många av barnens favoriter! Med den
här charmiga adventskalendern får familjens minsta
bokmalar läsupplevelser som varar hela december!
Innehåller 24 st häftade böcker, 24 sidor vardera.
100 × 100 mm. Illustrerade i färg. 380 × 505 mm.

199:–

24 Pixiböcker
i luckor på
både framoch baksidan!

63. Nevermoor: Hollowpox
– Morrigan Crow &
wundjurens mörka gåta
Perfekt sträckläsning för slukaråldern!
Missa inte succéserien om Nevermoor! Om en
magisk skola och en flicka som får allt mäktigare
krafter. Detta är en helt underbar bok för unga
bokslukare och fantasyfantaster i alla åldrar,
som jämförs med Harry Potter och har fått
högsta betyg i svenska medier! Om vänskap,
äventyr och hisnande faror! En supersuccé över
hela världen – plötsligt är bokläsning lätt och
roligare än allt annat!
480 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN.

30
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–
:
9
3
1
IS

IALPR

SPEC

Hyllad som
Harry Poers
arvtagare och har
få högsta betyg
i recensioner!

:–

ris 218

Ord p
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64. Hästdetektiverna
– Mysteriet med branden
på ponnyklubben
Spänning för alla som älskar hästar!
Hästglädje och deckarmysterium i samma bok! Nya boken
om bästa vännerna Noa och Alex som lever varje hästälskares
drömliv och har en märklig förmåga att snubbla över
mysterier. De samlar in ledtrådar, avslöjar hemligheter
och tar reda på sanningen. Härlig läsning med
mysterier, vänskap och hästar!
144 sidor. 148 × 210 mm. Illustrerad.
INBUNDEN.

129:–
Ord pris 162:–

Succéserien
för alla
hästälskare!

65. Hundkalender
– kom-ihåg för 2022
Praktisk och fin kalender med de
charmigaste hundarna du har se!
Full av mysiga fyrfotade små vänner som gör varje
månad speciell för alla hundälskare! Stor almanacka
med plats att anteckna allt viktigt och roligt som ska
göras – kurser, möten, fester, läkarbesök … Kalendern
som är ett absolut måste för alla hundvänner!
13 blad. 210 × 430 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

98:–
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 162

Ord p
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66. Himmelsk fudge
– från Kolafabriken
Himmelskt god fudge som förgyller julen!
Oemotståndlig blandning av härlig vanilj- och chokladfudge som smälter i munnen. En blivande julklassiker i fin
förpackning för alla sötsugna gottegrisar. Favoritfudgen
som sätter extra god stämning på julen!
450 g. Vaniljfudge
och chokladfudge.

99:–

Supersuccén –
himmelskt
go !

OBS: Fudgen är helt fri från gluten, nötter och ägg.
Fudgen innehåller sockrad, kondenserad mjölk.
Spår av mandel kan förekomma.

67. Må sats
4 delar
En praktisk måsats
behöver alla ha!
Inget kök klarar sig utan en måttsats! Måtta och
mät korrekt med detta stilrena set vid matlagning
och bakning. Slitstarkt och snyggt.
Mått: dl, msk, tsk och krm.
Tillverkade i rostfritt stål,
tål maskindisk.

139:–
68. Återanvändbara
bakplåtspapper 2 st
Ha alltid bakplåtspapper hemma!
Nu behöver du aldrig sakna bakplåtspapper! De här återanvändbara bakplåtsdukarna kan användas om och om igen. Perfekta
till både bullbak och matlagning! Non-stick-materialet förhindrar att maten fastnar. Ett måste i varje kök!

Använd
om och om
igen!
32
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Tillverkade i fiberglas
med teflonyta.
Tål maskindisk och
temperaturer upp
till 260 grader.
Mått: 33 × 45 cm.

119:–

2021-05-31 08:56

TROLLSKOGENS BOKPAKET

69. Trollskogen – Truls nya vän +
Trollskogen – Äventyr i blåbärsskogen
Populära Trollskogen – roliga bilderböcker för de yngsta!
Äntligen – nya bilderböckerna om Trollskogen, nu i mindre storlek för de
yngsta! Läs om Truls, Trulsa och alla de andra trollungarna som bor under
den stora eken i skogen. Två fantastiskt mysiga småbarnsböcker i ett paket!
Med sagoskimrande illustrationer av Valhall-tecknaren Peter Madsen!
Blivande klassiker att älska och läsa om igen!
32 sidor + 32 sidor.
150 × 150 mm.
Illustrerad i färg.
INBUNDEN.

159:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 340

:–

70. Odjuret i borgen
– Nijko och den stora
hemligheten
Ny succéserie – läläst fantasy som
passar alla spänningssugna barn!
Lättläst och spännande fantasy av mästaren
Jo Salmson – med fantastiskt fina bilder!
Om ett mystiskt torn och en pojke som
försöker avslöja en stor hemlighet. Riktigt
lättläst för alla barn som gillar äventyr.
Perfekt att läsa själv, eller som högläsning
en mysig kväll! Spänning för unga
bokslukare – och toppen för den som
lätt vill komma igång med läsning.

Nya boken
av förfaaren
till Tam-serien!
Otroligt
läläst!

144 sidor. 148 × 210 mm. Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
4
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 207

Ord p
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71. Det var en norrman,
en sportfåne och Bellman
Norrmän, vår egen nationalstolle Bellman
och mycket mer i 666 sjukt roliga vitsar!
En galet knökfull, rolig och
– Vet du varför norrmannen
skruvad humorbok för alla
spr
ang iväg när han blev bjuden
åldrar! Knäppt om bångpå
ett
granatäpple?
styriga ungar, tokiga sport–
fånar, norrmän och vår egen
nationalstolle Bellman! De allra
bästa dråpligheterna – hela 666
sanslöst roliga vitsar! Illustrerad
– Han trodde att han
av humormästaren Johan Wanloo.
128 sidor. 151 × 225 mm.
Illustrerad.

Nej.

skulle sprängas.

INBUNDEN.

–
:
9
1
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 186

Ord p

72. Monster
– stora boken om världens värsta vidunder
En riktigt maffig monsterbok!
Den maffigaste monsterbok du sett!
En riktig presentbok med läskigt
snygga bilder av Sveriges bästa
fantasytecknare Peter Bergting.
Här finns både de mest berömda
monstren och häpnadsväckande
vidunder som du aldrig sett förut.
Från nordiska troll och jättar till
hydra, grip och Godzilla – alla
monster som tänkas kan, plus
spännande monsterfakta!
Boken för monsterdiggare
i alla åldrar!
128 sidor. 195 × 260 mm.
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 330

Ord p
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73. De utvalda
– Det främmande
landet
Eerlängtad nyhet! Den
bästsäljande fantasysuccén!

Fantasy i
världsklass!
Eerlängtad
supersuccé!

Kristin Cashores supersuccé De utvalda
är unik och har regerat på New York
Times bästsäljarlista. Men väntan på ett
nytt äventyr blev lång. Det var det värt!
Flyg i luftskepp, möt telepatiska djur!
Detta är en läsupplevelse att unna sig själv
och andra. Välskrivet, häpnadsväckande,
spännande och berörande för gammal
och ung! Läs denna bok! Sträckläsning
som slår allt – till och med om du
vanligtvis inte läser fantasy!
Ca 500 sidor. 135 × 215 mm.
HÄFTAD MED FLIKAR.

169:–
Ord pris 249:–

74. Snyggt hår!
– flätor, tofsar, knutar och
andra uppsäningar
Aldrig mer en bad hair day!
Här finns de bästa tipsen för hur du får
riktigt snyggt hår! Allt från hur du får friskt
hår till vardags till hur du gör glamorösa
festuppsättningar. Tydliga steg för stegbilder ger garanterat önskat resultat!
Massor med frisyrinspiration för alla
tillfällen och bilder som visar hur du
kan lyckas. Den perfekta boken för
alla som vill fixa snyggt hår!
128 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 240

Ord p
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Every day colour socks
Sju par tunna strumpor i snygga, stilrena färger.
Fin kvalitet med förstärkning under foten.

75. Storlek 33/36
76. Storlek 37/40
77. Storlek 41/45

7-pack

159:–

Tillverkade i 80 % bomull, 18 % polyamid och 2 % elastan.
7 olika färger. Tvättas i 40 grader, ingen torktumling.

78. Retrokalender 2022
Retrosuccén! Nostalgi, humor och
fantastiska retrobilder för hela året!
Prylarna, människorna och bilderna vi minns!
Den riktigt snygga kalendern för retroälskaren,
fullmatad med nostalgi. Stort utrymme att anteckna årets alla födelsedagar, kalas, möten ...
Retrosuccén alla vill ha på väggen!
13 blad. 280 × 470 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

–
:
9
3
1
IS

IALPR

SPEC

:–
ris 179

Ord p

gg!
y
n
s
R e tro
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79. Skriv!
– alla tips du behöver för a
börja – och skriva klart
Boken som får fart på skrivandet!
Den perfekta boken för alla som drömmer om att
skriva! Få de bästa tipsen från proffsen, lär dig hur
du kommer igång och skriver klart. Med massor av
övningar, tips, fakta och peppande råd! Ta tag i
din dröm om att skriva – det här är boken som
hjälper dig att lyckas!
112 sidor. 165 × 210 mm.
INBUNDEN.

Kom igång
med
skrivandet!

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 259

Ord p

80. Inred, organisera
& förvara
– enkla knep för
e vackert och
ombonat hem
Proffsets bästa tips för a
få det fint hemma!
Skapa ett vackert, ombonat och
organiserat hem, med inredarens
allra bästa tips! Här får du proffsknepen som ger hemmets alla
rum det där lilla extra. Fixa den
bästa förvaringen, möbleringen och få tips på hur du inreder riktigt fint med textilier
och belysning. Boken som
hjälper dig att fixa ditt
drömhem!
112 sidor.
170 × 240 mm.
Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 290

Ord p
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81. Slickepo set mini
Snygga och praktiska i alla kök!
Ett set med 4 smarta slickepottar med flera funktioner.
Nu får du ut allt ur burkar
och skålar! Fina att ställa
synliga i köket.
Tillverkade i silikon
med bambuskaft.
Mått: 21 cm.

119:–
Ta tillvara
allt i skålen
och burken!

82. Spritsset
Baka snyggt och proffsigt!
Proffsigt spritsset för att spritsa och
dekorera dina bakverk. Påsarna kan
rengöras och användas om och om
igen. Nu kan du skapa läckra mönster
och baka som proffsen – hur lätt som
helst!
Set med 2 spritspåsar, 5 tyllar
och 2 adaptrar.
Tillverkat i silikon och rostfritt stål.

149:–

83. Sugrörsskedar 4 st
+ borste för rengöring
Smarta sugrörsskedar!
Äntligen – sugrör och sked i ett! Supersmarta
sugrörsskedar av rostfritt stål som kan användas
så ofta du vill! Perfekt till smoothies, milkshakes
och varm choklad. Praktiskt, snyggt och bra för
miljön!
Tillverkade i rostfritt stål.
Mått: 21,5 cm, borste 23 cm.

38
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84. Vego med 5 ingredienser
– snabbt och enkelt för hela
familjen
Läckert och lälagat – vego för alla!
Lättlagad vegomat som gör alla glada! Här finns
rätter som med få ingredienser blir något alldeles
extra. Underbart god vegetarisk mat lagad från
grunden, smidigt och lätt och med tips för att
snabbt få maten på bordet! Härliga
smaker och råvaror förgyller
stunden vid middagsbordet!
Inspirerande matglädje
för hela familjen!
128 sidor. 170 × 240 mm.
Färg.
INBUNDEN.

Otroligt
god och
lälagad
vego!

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 270

Ord p

85. Desserter
– från cheesecake, glass
och pajer till praliner
och macarons
Härliga desserter för alla tillfällen!
Bjud på läckra desserter som är både vackra och
enkla! Här finns recept på bakade och kalla
efterrätter, alla klassiker man älskar! Från
chokladfondant till citronmarängpaj – inga
favoriter saknas. Nu blir det lätt att bjuda på
den perfekta desserten! Mängder av läckra
recept att pröva – av populära bloggaren
Emma Brink Rask, känd för att enkelt
få allt som bjuds att se vackert ut.
Den enda dessertbok du behöver!
112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1

Lika läckra
som vackra
desserter!

IS

IALPR

SPEC

:–

ris 290

Ord p
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86. Cederträ 15 delar
Slipp skadedjur i garderoben!
Rejält set med cederträ som håller skadedjur borta och har
en fräsch doft. Lätt att hänga på galgen eller lägga i byrålådan.
Det bästa sättet att hålla kläderna fräscha och fina!
Mått: Ring ca 4 cm i diameter.
Hjärta ca 6 cm brett.
Fjäril ca 6 cm bred.

99:–

87. Smarta hängare 3 st
Perfekt förvaring till garderoben!
Med dessa smarta hängare sparar du plats
och får en bättre överblick i garderoben.
Slipp stök och skrynkliga kläder!

Få fin
ordning i
garderoben!

Tillverkade i vitlackerad metall, hängare
i silverfärgad metall.
Mått: 26 × 1,8 cm + krokar 6 × 3,2 cm.

149:–

88. Källsorteringskassar 4 st
Gör det lä a återvinna!
Återvinn med stil! Perfekt förvaring för
dina tidningar, burkar och annat som
ska bäras till återvinningen. Fyra kassar
i tvättbart, slitstarkt material som är rejält
tilltagna och dessutom uppmärkta så att
hela familjen ser vad som ska slängas var.
Tillverkade i återvunnen PP-plast.
Höjd: 40 cm. Bredd: 33 cm. Djup: 32 cm.
4 kassar.

149:–
40
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89. Världens allra bästa quiz!
– för hela familjen
Det nya ultimata frågespelet!
Vad betyder sju blommor på blomspråk? Hur många färger har
Googles logga? Vad för slags figur är en Snorlax? Och hur
mycket kommer du egentligen ihåg från skolan? 350 frågor
i en massa roliga ämnen som passar hela familjen! Gnugga
geniknölarna och låt kunskapskampen börja!
70 frågekort (65 × 100 mm).
Ask: 70 × 106 × 26 mm.

Utmana
familjen i e
ny roligt
quiz!

139:–

90. Sticka, sy & skapa
– kreativa projekt i
naturliga material
Boken som ger maximalt
med inspiration!
En fullmatad bok med kreativa
projekt att sticka, sy, vika och färga!
Vackra, inspirerande bilder och
tydliga mönster och instruktioner
gör det lätt och roligt att skapa.
Erika Åberg bjuder på mängder
av fina projekt för den som
älskar att handarbeta och
pyssla! Sticka en halsduk eller
varma sockor, sy en tygpåse,
vik askar och fläta stjärnor.
Boken för alla som vill
ha mer kreativitet i
vardagen!
128 sidor.
195 × 224 mm. Färg.

Skapa
med garn, tyg,
papper och
naturmaterial!

INBUNDEN.

189:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 290

:–

41

Agentkatalog_40_49_2021_tb_k1.indd 41

2021-05-31 09:20

91. Vacker trädgård
året om
– planering, växtval
och samspel med
grönskan
Låt trädgården vara vacker
året om!
Den här boken hjälper dig att
njuta av trädgården hela året! Här
finns tips och råd om planering,
växtval och skötsel – all kunskap
du behöver för att skapa en
trädgård som är fin året runt.
Mängder av goda råd om hur
man strukturerar sin trädgård, oavsett om den är en
liten täppa eller en stor
villatomt. Boken som är
ett måste för alla trädgårdsälskare!

Njut av
trädgården
från vår till
vinter!

112 sidor.
195 × 224 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 300

Ord p

92. Yogamat
– för frukost, lunch,
middag & treats
Äntligen – rena smaker och
mat som boostar hälsan!
Receptboken med den goda maten som
får dig att må riktigt bra! Oemotståndliga måltider av lokala råvaror, fullproppade med all näring din kropp behöver. Fräscht, smakrikt och naturligt
mättande! Alla recept är fria från
gluten och vitt socker. Härlig matglädje som verkligen gör underverk för ditt välmående!
128 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

198:–

God och
vacker mat som
gör underverk
för hälsan!

Ord pris 300:–

42
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93. Mi liv
– boken om mig
Skriv och beräa om di liv för barnen
och barnbarnen!
Vacker och påkostad bok att skriva ner alla dina minnen i! Om
släkten och familjen, jobbet, resorna, vännerna, platserna du bott
på – från barndomen till äldre dagar. Praktiska rubriker och tips
för att komma igång med skrivandet. Gott om plats att skriva
och klistra in foton på. En sällsynt vacker bok som håller för
att sparas! Perfekta presenten till mor- och farföräldrar!
192 sidor. 148 × 210 mm.
INBUNDEN MED LÄSBAND.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

Skriv din
egen självbiografi!

:–

ris 300

Ord p

94. Vårt vackra Sverige
– almanacka 2022
Underbara bilder från vårt
vackra Sverige!
Sagolikt vackra och stämningsfulla bilder
från hela vårt natursköna land! Soliga
vinterlandskap, blomstrande sommarängar, porlande vårbäckar och
flammande höstmotiv – det bästa
från alla årstider finns med i denna
klassiska kalender. De vackra
bilderna har tagits av våra allra
bästa landskapsfotografer.
12 blad. 230 × 340 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

98:–
SPEC

IALPR

Ord p

IS

ris 162

:–
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95. Box
Ny spänningssuccé! Camilla Läckberg
är tillbaka!
Ny, intensiv spänning av Camilla Läckberg och Henrik
Fexeus! Äkta nagelbitarspänning, mörka hemligheter och
högt tempo. När en kvinna hittas död i en låda som
genomborrats av svärd står polisen frågande. Polisinspektör
Mina Dabiri och mentalisten Vincent Walder måste
samarbeta och hjälpa polisen. De behöver ligga steget
före mördaren, lära känna vansinnet för att kunna
stoppa det. Första delen i succéserien som du inte
får missa!
592 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN.

199:–

Foto: Evelina Sigetty

Nyhet!
Camilla Läckberg
är tillbaka!
Ny thriller som
slår allt!

96. Vår kungafamilj i
fest och vardag 2021
– kung Carl XVI Gustaf
75 år
Oförglömliga minnen och året
som gå med kungafamiljen!
Specialutgåva av den klassiska årsboken
som ger så mycket glädje! Inte bara fina
bilder av kungafamiljen och reportage
från året som gått – i år även med
särskilt fokus på Carl XVI Gustafs
75 år med nostalgiska bilder från
barndomen och hans långa tid
som kung. Ett unikt jubileum.
Samlarglädje utöver det vanliga!
Följ alla våra kungligheter i fest
och vardag!
64 sidor. 210 × 255 mm.
Färg.
HÄFTAD MED FLIKAR.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 218

Ord p
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g

97. Fredagskockens
hamburgare & tacos
Nu blir det läckrare fredagsmys
än någonsin!
Världens godaste hamburgare och tacos! Här
hittar du recepten som förgyller allt från fredagsmyset med familjen till middagsbjudningen
med vännerna. Fixa de godaste lyxburgarna
med eget hamburgerbröd och läckra tillbehör
– och gör tacos som slår allt du smakat!
Här finns tipsen som lyfter favoritmaten.
Alla älskar fredagsmys!
112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
7
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 290

Ord p

98. Soppa, bröd, röror
& andra småräer
Lä a laga, läckert a bjuda på!
Soppa går snabbt, är lätt att laga och passar för
alla tillfällen! Här finns ett fyrtiotal läckra
sopprecept, med såväl grönsaker som
kyckling, kött och fisk. Dessutom smakrika smårätter, krämiga röror och fluffiga
bröd som gör det enkelt att kombinera
egna menyer. Värmande soppa är
alltid rätt!
112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
7
1
RIS

IALP
SPEC

Go till
både vardag
och fest!

:–

ris 280

Ord p
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99. Korsord och
pyssel för alla barn
Massor av läa korsord och
roligt pyssel!
Kul och klurigt för alla barn! Lös lätta
minikryss, finn fem fel, hitta rätt väg
genom labyrinten och rita från prick
till prick. Här finns mängder av
riktigt roliga utmaningar att ta
med på resan eller till hängmattan!
32 sidor. 215 × 280 mm. Färg.
HÄFTAD.

89:–
Ord pris 153:–

För barn
i åldern
6–10 år!

100. Smartast i familjen
– tankenöer, kluringar,
gåtor och partytricks
Stäng av paddor och smartphones
och umgås 100 % skärmfri!
Fastnar alla där hemma med näsan över skärmarna hela tiden? Börja umgås istället! Överraskas av kluriga tankenötter, lös gåtor och
klura med tändstickor, mynt, pennor, kakor!
Lär dig roliga trolleritricks! Från superlätt till
jättesvårt och garanterat något som passar
alla! Perfekt för sommarstugan, husvagnen eller hemmasoffan. Med roliga
och tydliga illustrationer i färg. Ha
roligt tillsammans – 100 % skärmfritt! Den nya succéboken!
80 sidor. 148 × 210 mm.
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
4
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 218

Ord p
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101. Fredagsmys!
– 20 enkla recept
Smarrig fredagsmat och eerräer
alla klarar av a göra!
Fredagsmys som alla kan vara med och laga!
Lätta recept och tydliga, fina illustrationer
som väcker både nostalgi och matlust.
Kul matlagning för de yngsta kockarna i
familjen! Enkla instruktioner steg för
steg som gör det lekande lätt att lyckas
i köket – för både stora och små!
32 sidor. 210 × 297 mm.
Illustrerad.
SPIRALBUNDEN.

–
:
9
3
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 168

Ord p

102. Arkeologdeckarna och
den stora guldruschen
Fartfyllt, läläst och kul!
Lättläst och rolig deckarserie! I Dan Höjers nya
succédeckare reser Arkeologdeckarna till Arizona i ett
riktigt skruttigt flygplan. Det är guldtjuvar i farten!
Fartfylld, lättläst och väldigt rolig serie med
fantastiska illustrationer! Perfekt present till
unga bokslukare!
120 sidor. 148 × 210 mm.
Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
2
1
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

164:–

Läläst,
roligt och
spännande!
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103. Dostickor

104. LED antikljus 2 st

– fresh laundry

Lys upp hemmet med vackra vita antikljus!

Skapa en härlig do och atmosfär hemma!

Vackra antikljus med naturtrogen låga som gör det mysigt
hemma! Tillverkade av äkta vax och har en inbyggd timer
som gör det enkelt att bestämma när de ska lysa. Ett brandsäkert alternativ för den glömske och där det finns lekande
barn!

Doftstickor som sprider
en fräsch doft av fresh
laundry i rummet.
Kommer i en elegant förpackning och passar även
perfekt som present.

2 st AAA-batterier per ljus (ingår ej).
Höjd: 25 cm. Diameter: 2,1 cm.

189:–

Skapa mysig
och säker
stämning
hemma!

179:–
Flaskans höjd: 10,5 cm. Diameter: 5 cm.
100 ml + 6 st doftstickor.

105. Förvaringsväska för
presentinslagning
Organisera dina presentsaker!
Väska med tre rejält tilltagna fickor med
plats för snören, etiketter, tejp med
mera. Resårbanden håller alla rullar
med presentpapper på plats. Smarta
handtag för att kunna hänga i
garderoben.

48
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Praktiska
handtag
gör den lä
a hänga
upp!

Storlek: 80 × 33 × 14 cm.
Tillverkad i nonwovenmaterial.

179:–

(OBS: Papper, snören, tejp med
mera ingår ej.)
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106. Min rofyllda
målarbok
– inspirerande och lugnande
motiv a färglägga själv
Hia lugnet, ge bilderna färg och
ge dig själv en stressfri tillvaro!
Ta fram färgpennorna och ge bilderna färg och
liv – och ge dig själv en mer avstressad tillvaro! Myllrande, fantasifulla illustrationer att
färglägga själv. Ett meditativt och stimulerande sätt att stanna upp och bara vara i
nuet. Unna dig en paus i vardagen!
80 sidor. 195 × 260 mm.
HÄFTAD.

98:–
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

132:–

Den nya
målarboken
för kreativa
i alla åldrar!

107. Magnetblock 4 st
Smarta block för allt du måste
komma ihåg!
Praktiska och snygga block med magneter som
fäster på kylskåpet. Perfekta för att skriva checklistor,
organisera veckans meny, matinköp och snabba
anteckningar. Sidorna går att riva av och ta med!
Mått: 75 × 150 mm. 64 blad. 4 olika motiv.
Rejäl magnet på baksidan.

139:–
Smarta komihåg-listor
a säa på
kylskåpet!
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108. Första hjälpen-kit

INNEHÅLL:
1 par vinylhandskar
1 sax
1 pincett
1 CPR-mask
5 plåster
2 våtservetter med alkohol
1 elastiskt bandage
4 typ 1-munskydd
1 paket bomullstops
1 steril kompress
1 bandage

– 20 delar
Alltid redo med första hjälpen-kit!
Det här behöver alla ha hemma! Ett litet och
smidigt första hjälpen-kit att ha till hands när
olyckan är framme. Perfekt i bilen, på resan eller
andra ställen där det kan tänkas behövas. Se till
att alltid vara redo!
Allt förvaras i ett fodral
tillverkat i nylon med
dragkedja i storlek
13 × 20 cm.

129:–

109. Alla bilar 2022
Sveriges viktigaste bilguide! Årets alla
modeller!
Ett måste för alla bilintresserade! Den stora, klassiska
årsboken – med en uttömmande guide över alla de
hetaste bilarna! Bildpresentationer, priser, prestanda
och omdömen av experterna på Teknikens Värld.
Den kompletta uppslagsboken till alla bilar på
den svenska marknaden! Över 500 modeller
för den motorfrälste!
252 sidor.
217 × 280 mm. Färg.

159:–

110. Morberg lagar
husmanskost II
– klassiker från
Europas kök

Foto: Erik Olsson

Den bästa boken med de
klassiska recepten!
Snygg och inspirerande kokbok med all
världens bästa mat! Per Morberg tar sig
an Europas mest klassiska husmansrecept.
Rätter som aldrig blir omoderna! Genuin
och välkomponerad mat att älska. De
godaste rätterna som blir nya favoriter!
Ny pålitlig kokbok av Per Morberg.
208 sidor. 189 × 246 mm.
Färg.
INBUNDEN.
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111. Läa korsord
för alla!
Suverän korsordsbok för
alla kryssfantaster!

Koppla av
med kryss
och hjärngympa!

Lätta, snabba och perfekt utmanande
korsord för alla tillfällen! För nyfrälsta
kryssare eller inbitna fantaster som älskar att
lösa lättsamma och underhållande korsord,
krypton och sudokun. Perfekt hemma i soffan,
på tåget eller i sommarstugan. Av experterna
på Sveriges största korsordsförlag. Kasta dig
över nya, lättlösta korsord – svenska folkets
favorithjärngympa!
64 sidor. 215 × 280 mm. Färg.

89:–
Ord pris 132:–

112. Familjens STORA
kom-ihåg
– kalender för år 2022
Den nya, stora kalendern med
extra mycket plats a skriva i!
Den stora kalendern som blivit helt oumbärlig! Fantastiskt smart med fler kolumner
och extra stora rutor att skriva i. När man
väl har prövat går det inte att klara sig
utan den. Möten, klassfester, matcher,
läger, kurser – här finns plats för precis
allt ni måste hålla reda på! Ett blad
för varje månad – med Cecilia Torudds
träffsäkra ”Ensamma mamman”illustrationer. Den stora kalendern
som har plats för allt!

Extra
mycket plats
för anteckningar!

13 blad. 280 × 470 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

–
:
9
2
1
IS

IALPR

SPEC

ris
Ord p

179:–
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113. Vägkarta över Sverige
Hia rä i vårt vackra land med den mest
praktiska vägkartan!
Suverän vägkarta i praktiskt handskfacksformat! Gör det
enklare än någonsin att välja och hitta rätt väg! Detaljerade
kartor, avståndstabeller, restid mellan landets stora städer,
tätortskartor och ortnamnsregister. En bläddervänlig
och lättanvänd vägkarta med praktisk spiralbindning – perfekt när du reser i Sverige!
Släng din gamla slitna kartbok
IS
och köp en ny!
IALPR
SPEC
68 sidor.
170 × 239 mm.
Färg.
–
is 218:
SPIRALBUNDEN.

–
:
9
4
1
r

Ord p

114. Andra världskriget och
myten om det goda kriget
Otroligt läsvärt och spännande om Hitlers,
Stalins och Churchills tid!

SPECI

139:–
ALPRI

Ord pr

S

is 186:–

En häpnadsväckande bok om andra världskriget! Om kampen mot
Hitler, ett krig som berörde alla och en mörk verklighet som än idag är
dold för de flesta. Från Hitlers maktövertagande till Hiroshima – faktaspäckad och skrämmande läsning. Om kriget, krigets förhistoria och
avslöjande fakta som varit hemliga eller okända.
384 sidor. 151 × 225 mm.
KARTONNAGE.

Low socks
Tio par ankelsockor med skön passform som
fungerar bra i sneakers eller andra låga skor
där man inte vill a strumpan ska synas.

10-pack

115. Storlek 33/36
116. Storlek 37/40
117. Storlek 41/45
Tillverkade i 75 % bomull, 23 % polyamid, 2 % elastan.
Förpackningen innehåller 5 par vita och 5 par svarta strumpor.
Tvättas i 40 grader, ingen torktumling.

52
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118. Necessär
Behöver du inte en bäre necessär?
Praktisk och snygg necessär med många smarta
och rejäla förvaringsfack! Med en upphängningskrok får du enkelt koll på dina saker. Den rejäla
storleken och de många facken gör att allt du
behöver ha med dig enkelt får plats.
Bredd: 28 cm. Djup: 11 cm. Höjd: 24 cm.
Höjd utvikt: 53 cm. Tillverkad i polyester.

Ny snygg,
rejäl och praktisk necessär
för alla!

159:–

(OBS: Innehållet i
necessären ingår ej.)

119. Ljusskålar 2 st
Vackra ljusskålar som passar året om!
Stämningsfulla ljusstakar för alla tillfällen och
årstider! Passar fint att dekorera efter säsong. Vackra
och hållbara skålar som pryder sin plats där hemma!
Tillverkade i svart pulverlackerad metall.
Diameter: 12 cm. Höjd: 4,3 cm.

149:–

120. Brandfilt
Varje hem bör ha en brandfilt!

Undvik
olyckor med
smart
filt!

Smart skydd mot mindre bränder som kan
blossa upp t ex på spisen. Med en brandfilt
över branden kväver man elden
snabbt och kontrollerar lågorna.
Praktiskt gjord för att hänga på
väggen och med ett snyggt mönster
som gör att den också pryder sin
plats!
1 filt.
Filt: 100 × 100 cm.
Tillverkad i glasfiber.
Fodral: 17,5 × 29 cm.
Tillverkad i polyester.

199:–
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121. Träna hemma
– 50 träningskort för
armar, ben, mage,
rygg och kondition
Perfekt för hemmaträning!
Nu blir det enklare än någonsin att träna
hemma! Den här fullpackade kortleken har
träningsövningar för hela kroppen. Enkla
och effektiva övningar som dessutom kan
kombineras till oändligt många träningspass.
Alla övningar är illustrerade med foton och
tydliga beskrivningar som är lätta att följa.
Nu kan du komma igång med träningen!
50 övningskort (65 × 100 mm).
Ask: 70 × 106 × 20 mm.

169:–

122. Träningsband 3 st
Nu blir träningen av!

Effektiva
övningar
för hela
kroppen!

Träningsband som är perfekta för hemmaträning! Träna hela kroppen på ett effektivt
och roligt sätt. Lätta att förvara och ta med.
Övningar medföljer!

Tillverkade i latex.
Storlek 60 × 5 cm
i styrkorna light,
medium och heavy.

149:–
123. Överlevnadsarmband
Med det här armbandet är man alltid redo!
Snyggt och smart överlevnadsarmband som innehåller
visselpipa, tändstål, kompass, nödkniv och en tre meter
lång lina i slitstark polyester. Perfekt att ha till hands vid
alla slags utflykter, vandringar och aktiviteter utomhus!
Längd: 22 cm. Tillverkat i polyester, rostfritt stål
och PP-plast.

54
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124. Stora gåtboken
– 2221 kul & kluriga gåtor
Knepiga, kluriga och underbart
knasiga gåtor!
Fler och galnare gåtor än du någonsin trodde fanns!
Proppfull med nya och klassiska gåtor och andra skojiga
knepigheter. Läs och skratta för dig själv eller testa
dem hemma på familjen eller i skolan! Full av roliga
illustrationer. En riktigt kul bok för alla åldrar!
240 sidor. 135 × 215 mm. Illustrerad.
INBUNDEN.

SPECI

169:–
ALPRI

S

Ord pr

is 270:–

ALLA BARNENS STORA BOKPAKET

125. Alla barnen
säjer godna +
Alla barnen firar jul
Specialerbjudande:
Två underbara succéböcker
i e paket!
Ett helt fenomenalt bokpaket!
Underbart klurig och rolig läsning
av succéförfattarna bakom julkalendrarna Hotell Gyllene
knorren, Ronny och Julia och
Alla barnen firar jul! Fantastiska
myllrande illustrationer i härligt
roliga och varma böcker på
rim som passar perfekt för
högläsning – och att läsa
själv! Den bästa presenten
för alla barnen!
IS
IALPR
SPEC
32 sidor + 32 sidor.
170 x 240 mm.
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
6
1
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126. Gammaldags konfekt
– prinsess- och polkablandning
Härligt söta och goda karameller av högsta kvalitet i
vacker presentask! Klassisk konfekt som både stora och
små gottegrisar älskar. Perfekt som gå bort-present, att
lägga i strumpan till jul eller när man vill unna sig själv
något sött. Ljuvlig prinsess- och polkagrisblandning
från sockerbagarna på Grenna Polkagriskokeri.

99:–

400 g. Alla karameller är fria från gluten, laktos, nötter och ägg
men innehåller soja.

127. Där den sista lampan lyser
Ny succédeckare av Mari Jungstedt!
Isande spänning i Mari Jungstedts nya Gotlandsdeckare!
Kommissarie Knutas drar igång en jakt efter två försvunna
pojkar. En kamp mot klockan och ett svårgripbart fall som
måste lösas, innan det är för sent. Deckarspänning och
karaktärer man vill följa, som i varje Jungstedt-deckare!
Missa inte den nya Gotlandsdeckaren!
INBUNDEN MED
SKYDDSOMSLAG.

199:–

Foto: Sarah Saverstam

322 sidor. 135 × 215 mm.

128. Flaskborstar 2 st
Superpraktiska flaskborstar!
Ett måste där hemma för att kunna rengöra alla flaskor
och burkar där inte en vanlig diskborste kommer åt.
Med slitstark silikonborst som gnuggar bort smuts
och fläckar så effektivt det bara går! Riktigt
praktiska och bra flaskborstar!

Tillverkade i silikon.
Längd: 32 cm med borste
på 10,8 × 4 cm/30 cm med
borste på 5 × 3 cm.

56
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129. Pita, piroger, pizza
& andra matiga bröd
Härliga favoriträer i bröd!
Här finns klassiker som pizza, piroger och läckra pajer,
men också nya spännande rätter från världens alla
hörn. Fyllda bröd gör alltid succé! Laga dina favoriter
och pröva något nytt! Tydliga recept som är enkla att
lyckas med. Dessutom frestande efterrätter!
112 sidor. 170 × 240 mm.
Färg.
INBUNDEN.

–
:
9
8
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 270

Ord p

Bjud på
maten som
alla gillar!

130. Smarta köksknep
och husmorstips
– 222 sä a förenkla
din vardag
Bästa tipsen för köket!
Hur räddar man en skuren sås, undviker att pastavattnet kokar över och hackar lök som ett proffs?
Här bjuds du på 222 smarta knep och klassiska
husmorstips som gör kökslivet både enklare och
roligare. Vässa dina kunskaper i matlagning och
bakning och lär dig hålla köket skinande rent med
hjälp av bakpulver, ättika och citron. Detta är
en bok för alla hemmakockar!
96 sidor. 148 × 210 mm. Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 259

Ord p
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Skapa
härlig
stämning
hemma!

131. Doljus
– coon flower
Mysigt och väldoande hemma med
doljus!
Vackert doftljus i snyggt glas som skapar en trevlig
atmosfär. Cotton flower ger en underbart fräsch doft.
Den eleganta kartongen gör också ljuset till en fin present.
Storlek: 70 × 80 mm. Brinntid: ca 35 tim.
Ljuset är gjort av paraffinvax.

129:–

132. Räfflad kniv
Gör matlagningen roligare!
Kniven som gör det lekande lätt att skiva grönsaker och
potatis snyggt räfflade till salladen, inläggningar eller
pommes frites!

Längd: 25 cm. Tillverkad i rostfritt stål.

99:–

133. Strykfilt
Smart lösning istället för
strykbräda!
Praktisk, hopvikbar strykfilt! Med strykfilten kan du göra om ditt bord eller köksbänk till en strykbräda. Perfekt när du har
ont om plats, som i husvagnen eller båten.
Nu blir det lätt att stryka var som helst!
Med vattentätt foder som skyddar underlaget.
Tillverkad i metallbelagd bomull, PU-skum,
PEVA och polyester. Mått: 70 × 50 cm.

199:–
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134. Kronblom
Sveriges slöfock nummer e!
Försoffad humor!
Levnadskonstnären Kronblom vill helst
ligga på soffan och slöa. Men frugan och
svärmor har andra planer, så det gäller att
vara påhittig för att slippa undan! Skratta
åt Kronblom – latmaskarnas konung
– klassisk svensk folkhumor när den
är som bäst! Ett julalbum med stor
samlarglädje!
32 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

69:–

Över 90 år
på sofflocket!

135. Uti vår hage
Helknäppt och festligt! Prisbelönt
äkta svensk seriehumor – i över
25 år!
Den klassiska svenska småstaden lever –
och är roligare än någonsin! Strulputtarna Faló och Olaf ställer till med oreda
i landsortsidyllen Mjölhagen. Med
underfundig humor och stor värme
berättas det om den ena vardagskatastrofen efter den andra. En
klockren och skrattframkallande
skildring av det svenska småstadslivet!
48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

79:–
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136. Hälge
– Älg och lågor
Sveriges populäraste älg
är här igen i en ny rolig
bok med humorkrut i!
Älgjakten och jaktlaget, med
Edwin och Blixten i spetsen,
gör som alltid livet surt för
Sveriges populäraste älg.
Men Hälge är stark nog att
kunna slå tillbaka – med
humor. Seriestrippar,
knäppa fotomontage och
skämtteckningar. Sveriges
populäraste seriefigur
älgar på – Lars
Mortimers Hälge!
Årets fullträff –
nya Hälgeboken
är äntligen här!
48 sidor.
200 × 250 mm.
Färg.
INBUNDEN.

99:–
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 186

Ord p

60
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137. Fantomen
Den vandrande vålnaden i lyxigt
presentalbum! Jubileumsutgåva!
Alla Fantomenfantasters favoritjulklapp! En
samling med klassiska äventyr av Fantomens
bästa berättare och tecknare genom alla tider.
Dessutom exklusiv extraläsning på köpet:
Hela Fantomens julalbum från 1971 i
nytryck! Två album i ett!
96 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

99:–
85 år med
Fantomen!

Album nr
30 med
Herman!

138. Herman Hedning & Co
Stenkul humorklassiker! Stenåldern har aldrig varit roligare!
Stenåldersknäppisen Herman Hedning och hans så kallade
vänner bjuder på mer primitiv humor än du trodde fanns!
Brutalt och otroligt roligt! De helknasiga stenålderskufarna fort-
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sätter att driva varandra till vansinne! Garanterade gapflabb när
allas vår Herman firar jul på hedniskt vis!
48 sidor. 260 × 190 mm. Färg.

79:–

61

2021-05-25 20:18

139. Lilla Fridolf
Vår populäraste toffelhjälte!
Roligare än aldrig förr!
Äntligen! Årets efterlängtade julalbum med
Sveriges toffelhjälte nummer ett! Ska Lilla
Fridolf äntligen lyckas sätta frugan Selma
på plats? Toffelhjälten ger sig aldrig!
Traditionsrik och vass humor – en
klassiker som gör julen till en skrattfest! Humor med samlarglädje i
över 60 år!
48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

69:–

140. Kalle Anka
– Carl Barks bästa
Ingen jul utan Kalle Anka!
Äventyr från seriens absoluta guldålder!
Kalle bråkar ständigt med knattarna och
farbror Joakim – och vi får skratta gott!
Fira en riktigt god jul med Kalle
Anka och hans vänner – julens
roligaste tradition! En fantastisk
samling utvalda, klassiska serier
– Kalle Ankas samlade guldkorn
från förr!
48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

79:–

Tecknaren
Carl Barks
120 år!
62

Agentkatalog_60_64_2021_tb.indd 62

2021-05-25 20:18

141. Åsa-Nisse
Klassisk svensk folkhumor! Ny
dråpligt julalbum!
Nytt fantastiskt roligt julalbum med Åsa-Nisse,
Klabbarparn och Eulalia! Det är full fart i
Smålandsskogarna. Det trixas och fixas med
knasiga ”oppfinningar”, tjuvfiske och tjuvjakt – och så måste man akta sig för fjärsman! Missa inte årets julalbum med
knivsluga Åsa-Nisse! Klassisk svensk
seriehumor i högform!
48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

69:–

142. Hälge
– Stora boken om
älgvandring
Tjock, lyxig presentbok med
massor av galet roliga serier!
Årets nya efterlängtade tjocka
presentbok – fullmatad med hejdlöst roliga serier! Följ jaktlaget med
Blixten, Edwin och Uffe i spetsen,
på deras ständiga jakt efter Sveriges mest jagade och lästa älg –
Hälge! Sveriges populäraste
seriefigur är tillbaka –
skapad av humormästaren Lars Mortimer.
Årets skrattjulklapp!
96 sidor.
215 × 225 mm.
Färg.

–
:
9
6
1
IS

IALPR

SPEC

:–

ris 249

Ord p
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Det mest
klassiska
julalbumet i
över 85 år!

143. 91:an Karlsson
Svenska folkets favoritsoldat! Det mest klassiska julalbumet!
Sveriges populäraste jultradition – årets nya julalbum med 91:an
Karlsson! I över 85 år har han kämpat med 87:an om Elviras
gunst, smitit, maskat, lurat sina befäl och hamnat i arresten. Till
allas vår glädje har han inte muckat än … Ett absolut måste under

granen! Årets stora skrattfest är äntligen här! Samlarklassikern
framför alla andra!
48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

69:–

www.jultidningsforlaget.com
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