
jultidningsforlaget.se

Jultidningar & böcker

Den stora 
julkatalogen med 

läsning, julklappar 
och julglädje – 
ORIGINALET!

från Sveriges STÖRSTA* och ÄLDSTA jultidningsförlag

* Baserat på omsä�ning för räkenskapsåret 2020.

2022

Ännu större

produktsortiment: 

strumpor, spel, 

köksartiklar, godis 

och mycket 
mer.
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VI ÄR MED!

2022

SPECIALPRIS

159:–
Ord pris 218:–

Stöd Världens Barn!
Genom att sälja jultidningar har miljoner svenska barn genom 
åren fått möta andra människor och på ett enkelt och roligt sätt 
sålt ihop till sina första egna pengar. Vi tror att du som är jultid-
ningsförsäljare också tycker att det känns bra att kunna hjälpa 
barn i andra delar av världen.

Vi kan hjälpas åt. Vi på Jultidningsförlaget gör något mer. Du säljer 
jultidningar och vi lämnar ett bidrag till Världens Barn – Radio-
hjälpens insamlingskampanj som genomförs i samarbete med 13 
svenska organisationer. Mest känt är Världens Barn för den stora 
TV-galan som i år sänds den 7 oktober på SVT1 kl. 20.00.

Tillsammans gör vi skillnad! Att alla barn har samma rättigheter 
är en självklarhet – men samtidigt så långt ifrån självklart! Just nu 
be�nner sig många barn på �ykt från sina hem eller i andra utsatta 
situationer som skapar oro och otrygghet. Det påverkar deras möj-

ligheter att få gå i skolan och ökar risken för fattigdom, tra�cking 
och psykisk ohälsa. 

I 25 år har Världens Barn bidragit till att förändra barns fram-
tid och nu måste vi fortsätta att kämpa för att utvecklingen ska gå 
åt rätt håll! Tillsammans behöver vi visa att barns rätt till hälsa, 
skola och trygghet – barns rätt till en framtid – är det viktigaste 
uppdrag som världen har. 2021 samlade Världens Barn in impone-
rande 69,7 miljoner kronor. Pengar som gör det möjligt för oss att 
bidra till barns rättigheter. 

Vi som gör jultidningar och böcker, du som säljer och kunderna 
som köper av dig – tillsammans kan vi vara stolta över att vi är 
med och bidrar till en bättre framtid!

Tack för din insats och en riktigt god jul önskar vi på Jultidnings-
förlaget!

Årets samarbetsorganisationer till Världens Barn: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, 
Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset, WaterAid och We E�ect.

1. Bland tomtar och troll
Vår älskade samlarklassiker 
jubilerar – berä�arglädje 
i 115 år!

Denna förtrollande sagoskatt har i hela 
115 år bjudit oss på spännande äventyr 
i sagornas värld, bland tomtar, troll, 
prinsar och prinsessor. Här �nns 
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.

115 år med 
vår mest 

älskade sago-
samling! 

Jubileum! 

Alla priser i katalogen är riktpriser. *

*Riktpriser innebär att säljaren kan tillämpa fri prissättning.
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SPECIALPRIS169:–Ord pris 218:-

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 Kalahari, 
Vasaloppets historia och besök på Skansens klassiska julmarknad. 

Dessutom två unika konstbilagor och ett stort reportage om årets 
konstnär, den folkkäre Jan Lööf. Samlarglädje sedan 1906!

64 sidor + 2 konstbilagor. 260 × 340 mm. Färg.

2. Julstämning 2022
Ingen jul utan Julstämning – tradition i 116 år!

     Läsning, julklappar och julglädje sedan 1906!
Jultidningsförlaget är det pålitliga, traditionsrika förlaget för jultidningar 
– störst* och äldst i Sverige. I år fyller vi 116 år och det firar vi med en 
katalog som slår alla våra tidigare – fylld av klassiker, aktuella bäst-
säljare och e� otroligt bre� utbud a� välja ifrån.
* Baserat på omsä�ning för räkenskapsåret 2020.

Stämnings-
full jul-

tradition 
sedan 1906!
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39:–

SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 300:–

4. Julpåse 2022
Julkort och pynt! Låt Jenny Nyströms 
älskade tomtar sprida glädje till 
släkt och vänner!

Julpåsen innehåller allt detta:
• 36 självhäftande julklappsetiketter 
• 2 ark med självhäftande juldekaler 
• 10 julkort
• SPECIAL: Extra stort julkort med Jenny Nyströms 

klassiska tomte!

JULPÅSE med allt du behöver inför julen!
148 × 210 mm. INPLASTAD.

3. Bakat till julen
– go�, lyxigt & extra allt
Till julen vill man bjuda på det allra 
godaste och fylla köket med underbara 
do�er av saffran och pepparkaka! 

Här �nns de bästa julrecepten! Välkända matkreatö-
ren Lena Söderström bjuder på underbart lyxiga bak-
verk som sätter guldkant på julen. Här �nns ett 
överdåd av sa�ransbakverk, kakor och bullar, 
härligt julgodis och tårtor – allt med julens 
efterlängtade smaker. Det här är boken som 
ingen julälskare vill vara utan!

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

Julens allra 
godaste 

recept på 
hembakat!

Speciellt 
utvalda 
motiv!
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155:– 

139:– 

99:– 

7. LasseMajas Detektivbyrå
– Maskeradmysteriet
Deckarfavoriterna löser ny� mysterium!

Ny gåta med succédeckarna! Mitt under maskeradfesten 
i Valleby stjäls ett oskattbart halsband. Vem är tjuven? Lasse 
och Maja måste reda ut en riktigt snillrik gåta. Alltid lika 
spännande och klurigt med alla barns favoritdetektiver! 
Succéjulklapp till unga bokslukare!

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

5. Dundermjukgörande 
hand- och fotsalva  
Lendelundens Dundermjukgörande hand- 
och fotsalva är en naturlig och ekologisk 
mjukgörande salva som lä� går in i huden.

Perfekt för dig som vill vårda dina fötter 
och händer lite extra inför höstens och 
vinterns kallare period. En mycket upp-
skattad bivaxsalva som hjälper dig mot 
torrsprickor och torr hud. Fungerar även 
till att smörja in hundens tassar!

Innehåll: ekologisk rapsolja, vårdande 
bivax, mjukgörande rent ullfett, eterisk 
olja av lavendel och rosmarinextrakt. 
60 ml.

Succén Pe�son och Findus är alla barns favorit!

6. När Findus var 
liten och försvann
Pe�son och Findus i fin och 
härlig berä�else! 

Mysig och rolig saga med barnens sago-
favoriter Pettson och Findus! Gubben 
Pettson berättar för katten Findus hur 
det var när Findus var en ny�ken liten 
kattunge. Han lärde känna gubben 
och gården, men en dag var den lilla 
katten försvunnen! Vad var det som 
hade skrämt honom? Underbar 
bilderbok för stora och små 
sagoläsare att samlas kring!

32 sidor. 210 × 297 mm. Färg.
INBUNDEN.
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6-pack

159:–

99:– 

Lovely dot socks
Sex 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
Tillverkade i 80 % bomull, 18 % polya-
mid, 2 % elastan. Tvättas i 40 grader, 
ingen torktumling. 

11. Ponnypåsen 
Drömjulklappen för alla som 
älskar hästar!

Roligaste påsen för alla hästtokiga! Här �nns 
ett supergulligt schema och specialgjorda 
klipp-ut-hästar och hinder att leka med. 
Dessutom får du klistermärken och en a�sch! 
Bästa presenten!

INNEHÅLL:
• 4 �na hästvykort
• Brevpapper
• Härlig poster i jätteformat (420 × 594 mm)
• Gulligt schema med hästram
• Klipp-ut-hästar och hinder för hopplekar
• 31 klistermärken i olika storlekar

210 × 297 mm. Färg. 
INPLASTAD.
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249:–

SPECIALPRIS

149:– 
Ord pris 207:–

12. Guinness 
Rekordbok 2023
Nya hä�iga och supergalna 
rekord! Världens snabbaste, 
största, farligaste och knäp-
paste!

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.

13. Cirkusdeckarna och 
julklappsmysteriet
Superspännande deckarmysterier 
i cirkusmiljö! 

Fartfyllt, roligt och klurigt – den nya boken i 
succéserien om cirkusdeckarna är äntligen här!
Någon har stulit alla julklappar! Cirkustvillingarna 
måste ta fast tjuven och rädda julen! Mysterier, 
äventyr och fantastiska färgillustrationer! 
Spänning för alla unga bokslukare – och 
otroligt lättläst! 

120 sidor. 148 × 210 mm. 
Illustrerad. Färg.
INBUNDEN.

All världens 
hä�iga, roliga 

och galna 
rekord!

Deckar-
succén – nu 
illustrerad 

i färg!
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139:–
  

SPECIALPRIS198:– Ord pris 348:–

BOKPAKET

15. Hälge-paket
Två Hälge-fullträffar i e� paket!

Missa inte det här otroliga, trä�säkra pang-
erbjudandet! Älg och lågor och Snabbare än 
Blixten – två av de roligaste och bästa humor-
böckerna med Hälge, skogens konung och 
jägarnas överman! Världens roligaste älgserier, 

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

14. Matlagnings-
termometer
Oumbärlig i köket!

Smart och lättanvänd matlagnings -
termometer som inom sekunder 
visar temperaturen. Perfekt när du 
vill ha full koll på t ex steken, kolan 
och frityroljan. Gör det lätt att 
lyckas i köket!  

Tillverkad i PP-plast och 
rostfritt stål. Mäter från 
−50 till +300 grader C.

Två Hälge-
favoriter 

i e� 
paket!

Perfekt till-
lagat med 

smart termo-
meter!
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139:–
  

SPECIALPRIS198:– Ord pris 348:–

SPECIALPRIS

159:– 
Ord pris 270:–

16. Köksalmanack 2023
Din bästa vän i köket i hela 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 inspire-
rande krönikor av välkända matperson-
ligheter, artiklar och gott om plats för 
egna anteckningar! Njut av inspire-
rande recept och fantastiska foton! 
Nya, välsmakande och enkla 
recept på vardagsmat, festmat 
och säsongsanpassade matsedlar. 
Den oumbärliga, bästa och 
mest pålitliga inspirations-
källan i köket! Stor samlar-
glädje i 90 år!

208 sidor. 170 × 230 mm. 
Färg. 
INBUNDEN.

Jubileum!
Din bästa vän 

i köket firar 
90 år!
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SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 290:–

SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 310:–

17. Lindas lä�bakade 
favoriter
– kakor, bullar och 
matbröd
Bjud på det bästa fikat!

Det ska vara lätt att bjuda på nybakade läcker-
heter! Kakor, tårtor, pajer, mu�ns och härliga 
frukostfrallor – här har Linda Andersson, 
en av Sveriges absolut mest populära och 
älskade bakbloggare, samlat sina lätt-
bakade favoritrecept! Otroligt lätta att 
följa – och lyckas med! Tydliga bilder 
och pålitliga recept för alla tillfällen!

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

Den nya 
succéboken från 

bakbloggaren 
nr 1!

18. Vegomat 
– från gryta och 
gratäng till pasta, 
paj och pirog 
De allra bästa vegorecepten 
för vardag och fest!

Härligt goda vegetariska rätter som 
passar hela familjen! Här kan du 
välja bland ett femtiotal frestande 
recept på allt från vardagsklassiker 
till festmat. Pasta, pajer och fre-
dagstacos – allt man vill ha! 
Tydliga och inspirerande recept 
av matkreatören Madeleine 
Landley. Familjens bästa 
vegokokbok!

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

Lä�lagad 
och läcker 

vego för 
alla!
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SPECIALPRIS

99:– 
Ord pris 179:–

19. Familjens kom-ihåg
– kalender för år 2023
Originalet! Den oumbärliga succé-
kalendern som ingen familj klarar 
sig utan! 

Den är smart, praktisk och helt genial! Har man 
väl börjat använda Familjens kom-ihåg-
kalender 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 trä�säkra 
”Ensamma mamman”-illustrationer. 
Du får dessutom ett praktiskt block 
för inköpslistor och annat viktigt!

13 blad. 210 × 430 mm. Färg.
Anteckningsblock.
SPIRALBUNDEN.

Alla familjers 

favoritkalender! 

Supersuccén 
som slår allt 
– år e�er år!

Plats för 
kom-ihåg-

anteckningar 
för årets alla 

dagar.

Den nya 
succéboken från 

bakbloggaren 
nr 1!
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SPECIALPRIS

119:– 
Ord pris 175:–

SPECIALPRIS

99:– 
  Ord pris 164:–

21. Formidabelt 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.

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, kryp-
ton, ordlekar och annan rolig hjärngympa 
i olika svårighetsgrader. Perfekt på tågresan, 
under mysiga innedagar och för lata so�-
stunder. Av korsordsexperterna på Sveriges 
ledande korsordsförlag.

112 sidor. 185 × 255 mm.

Rolig 
hjärngympa 

för alla!
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99:–

199:–

89:–
24. Rensningsset i 2 delar
Gör rent snabbt och lä� i kylskåp och avlopp!

Setet som alla behöver i sitt hem! Vet du inte hur du ska rensa 
ur vasken från allt skräp som fastnat nere i avloppet eller har det 
bildats beläggningar och runnit ner smuts i avrinningshålet i 
kylskåpet? Med dessa två smarta och �exibla rensare så löser 
du problemen på ett kick!

Material: Avloppsrensare i PP-plast, avrinnings-
rensare i rostfritt stål och nylonborst. Längd: 
Avloppsrensare 64 cm. Avrinningsrensare 155 cm.

Foto: Elisabeth Toll

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 �esta 
tuber i ditt kylskåp! Minska svinnet på ett enkelt sätt!

Tillverkade i rostfritt stål. Längd: 12,5 cm. 
Öppning: 8,5 cm. 

Camilla 
Läckbergs 
nya succé-
deckare!

22. Gökungen
Äntligen en ny Fjällbackadeckare!

Camilla Läckberg är tillbaka i Fjällbacka! Sommarparadiset 
skakas av två fruktansvärda händelser. En känd fotograf hittas 
brutalt mördad, och en berömd författare drabbas av ett våld-
samt dåd. Ett gammalt, olöst fall kan ha kopplingar till nu-
tiden… En ny succé av Sveriges mest populära deckar-
författare Camilla Läckberg!

Ca 350 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.

Kläm ut 
och minska 

svinnet!

Rolig 
hjärngympa 

för alla!

Nyhet! Nu 
rensar du 

kyl och vask 
enkelt själv!
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SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 300:–

SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 300:–

25.  Bilar
– full gas 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, sällsynta fordon och stiliga 
lyxåk. Högoktanig bilnostalgi och härlig 
gammaldags körglädje – Peter Haventon 
har samlat svenska folkets bästa bil-
bilder och berättelser! Härlig retro-
nostalgi!

96 sidor. 195 × 260 mm. 
Svartvit + färg.
INBUNDEN. Retrolycka!

Maximal 
bilnostalgi!

26. Andra världskrigets 
värsta dåraktigheter, 
katastrofala strategier 
och felbeslut
Otroligt läsvärt och spännande
om andra världskriget! 

Fascinerande läsning om andra världskrigets 
sämsta beslut! Om Hitlers anfall mot Sovjet, 
Stalins övermod och Japans anfall mot USA och 
mycket annat. Välskrivet och intresseväckande 
om hårresande misstag och katastrofala strate-
gier – om kända och okända dåraktigheter 
som blev avgörande. Perfekt present till 
alla historieintresserade! 

192 sidor. 151 × 225 mm. 
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.
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SPECIALPRIS

159:– 
Ord pris 207:–

99:–

Sveriges 
främsta deckar-

förfa�are i 
unik samling!

27. Mord och ingen julefrid
Spännande och kalla kårar-framkallande 
mordgåtor av Sveriges främsta deckar-
förfa�are!

Julens deckarnyhet! Den perfekta julklappen!
Nervkittlande minideckare av deckarmästarna 
Arne Dahl, Åke Edwardson, Inger Frimansson, 
Camilla Läckberg, Amanda Hellberg, Lisa Förare 
Winbladh, Johan �eorin och Dag Öhrlund. 
Underhållning när den är som bäst av Sveriges 
absolut främsta deckarförfattare! Julens bästa 
spänningskaramell! Succén i lågprisutgåva 
– nu äntligen!

176 sidor. 151 × 225 mm. 
INBUNDEN.

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!  

500 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.

Retrolycka!
Maximal 

bilnostalgi!
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SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 310:–

SPECIALPRIS198:– Ord pris 300:–

30. Sticka fler vantar 
med Kni�ing Lo�a
Helt underbar och 
inspirerande stickbok!

Sticka värmande vantar och en 
vacker �lt, med helt unika mönster!
Pedagogiska beskrivningar och �na 
bilder gör det enkelt och inspire-
rande även för nybörjaren som vill 
börja sticka. Med tydliga mönster-
beskrivningar 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.

29. Astro 
– din guide till framtiden
Förutspå din framtid!

Boken som hjälper dig att välja rätt i karriären, 
relationerna och livet i stort! Förutspå ditt kom-
mande år och låt planeterna guida dig. Med fakta 
om alla de tolv stjärntecknen, planethusen, sol-, 
ascendent- och måntecknen. Här �nns allt man 
vill veta om astrologi! En heltäckande bok som 
visar hur astrologi kan användas i vardagen. 
Astrologi är populärare än någonsin!

128 sidor. 165 × 210 mm. 2-färg. 
INBUNDEN.

Sticka 
unika vantar 

med 
Kni�ing 

Lo�a!

Astro-
bloggaren 
hjälper dig 

a� välja 
rä�!
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32. Ka�kalender
– kom-ihåg för 2023
Favoritkalendern för alla 
ka�älskare! Oemotståndligt 
gulliga ka�er!

Makalöst söta kattbilder – och en 
perfekt kom-ihåg-kalender! Full-
komligt bedårande katter som 
piggar upp varje månad. Gott 
om plats för alla familjemed-
lemmars anteckningar om akti-
viteter, födelsedagar, ut�ykter 
och annat viktigt att hålla koll 
på. En helt ljuvlig kalender 
för alla kattvänner!

13 blad. 210 × 430 mm. 
Färg. 
SPIRALBUNDEN.

31. Galltvål 2 st
Klassisk och pålitlig fläckbor�agning!

Galltvålen – alla tiders bästa rengörings- och �äck-
borttagningsmedel! Tvålen är e�ektiv mot olja, fett 
och �äckar av alla slag. Med naturliga ämnen.

Tvålen 
som effektivt 

tar bort 
fläckar!

Innehåll: >30 % ekologisk vegetabilisk tvål, >5 % vatten, 
galla från nötkreatur, klorofyll, glycerin, natriumklorid, 
citronsyra. 2 × 100 g. 

Agentkatalog 10_19_tb_k1.indd   17 2022-04-26   07:24



18

169:–
Ord pris 243:–
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179:– 
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33. Vägkarta över Sverige 
Hi�a rä� i vårt vackra land med den 
mest praktiska vägkartan!

Suverän ny vägkarta i praktiskt handskfacks-
format! 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 spiralbind-
ning – perfekt när du reser i Sverige! Släng 
din gamla slitna kartbok och köp en ny!

68 sidor. 170 × 239 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

Släng din 
gamla slitna 
kartbok och 

köp en ny!

34. Nya frilu�sliv och 
äventyr i Sverige 
– med utflyktsmål 
för hela familjen
Hi�a guldkornen i Sverige!

Upplev vår vackra natur och mängder av 
utomhusäventyr! Här �nns tips på olika 
vandringsleder i skogen, glittrande skärgårds-
turer och charmiga bondgårdar, men också 
hisnande äventyrsbanor, dundrande forsar 
och spännande övernattningar i vild-
marken. Semestra på hemmaplan! 
Ny utökad och uppdaterad utgåva 
av supersuccén!

160 sidor. 120 × 175 mm. Färg.
INBUNDEN MED MJUKPÄRM.

Upptäck 
guldkornen i 
vårt vackra 

Sverige!
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35. Faktakalendern 
2023
Den bästa och behändigaste 
uppslagsboken genom alla 
tider!

Den perfekta uppslagsboken och 
ett absolut måste för hemmet, 
skolan och arbetsplatsen! Skärm-
fria fakta för hela familjen! Astro-
nomiska fakta, aktuella uppgifter 
om stater, EU, statistik, idrott, 
Nobelprisfakta, historia med 
mera. Dessutom tio sidor 
världskartor och nations-
�aggor i färg. Samlar-
klassikern! 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 

fakta-
klassikern 

i över 50 år!
Upptäck 

guldkornen i 
vårt vackra 

Sverige!
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159:– 
Ord pris 259:–
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36. Stora VM-guiden 
till fotbolls-VM 2022
– lagen, stjärnorna, 
matcherna, fakta, 
tabeller, rekord och quiz
E� måste för fotbollsälskaren 
inför VM i fotboll!

I år spelas Fotbolls-VM på vintern med �nal 
nära julafton – här är allt du vill veta! Om 
landslagen som är med, alla stjärnorna, 
spelprogram, kuriosa, nördfakta, roliga 
quiz på olika nivåer. Listor, läsning, tidi-
gare VM, svenska VM-hjältar från förr, 
rekord, fotbollsbilder, spännande 
läsning, listor, tabeller, Mbappé, Messi, 
Maradona och Ronaldo – och maka-
lösa foton med fotbollsdramatik. 
Roligt, spännande och faktaspäckat 
för fotbollsälskare i alla åldrar – 
guiden du behöver för att njuta 
av fotbolls-VM!

112 sidor. 
195 × 260 mm. 
Färg.

37. Våra vanligaste 
fåglar nära dig
– i trädgård, park 
och skog
Den enda fågelbok du behöver!

Oumbärlig fågelbok! I den här lättanvända 
och överskådliga fågelboken kan du lära dig 
mer om fåglarnas utseende och speci�ka 
läten. Alla fåglar är tydligt beskrivna i text 
och vackert illustrerade. Dessutom ett 
stort antal makalöst vackra fågelfoton 
och en praktisk sångnyckel. Lätt-
använd och vacker fågelbok!

176 sidor. 165 × 210 mm. Färg. 
INBUNDEN.

E� måste 
för alla som 

vill följa 
fotbolls-

VM!

Alla fåglar 
i din närhet! 

Makalösa 
foton!
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89:– 

SPECIALPRIS

149:– 
Ord pris 186:–

SPECIALPRIS198:– Ord pris 320:–

Outdoor socks
Fem par rejält slitstarka och sköna strumpor med ribb-
stickning runt hålfoten för god passform. Extra förstärkning 
vid tå och häl.  

38. Storlek 36/39
39. Storlek 40/43
40. Storlek 44/46
Tillverkade i 62 % bomull, 30 % polyamid, 8 % elastan. 
Tvättas i 40 grader, ingen torktumling. 

E� måste 
för alla som 

vill följa 
fotbolls-

VM!

41. Mord i Bohuslän
Rafflande och klassisk deckare 
av prisbelönte Stig O Blomberg!

Samla på Sverigedeckaren – här är årets 
bok i serien med klassiska svenska deckare!
Olle Villner har tänkt sig en stillsam pensionats-
vistelse på Västkusten. Så hittas plötsligt en död 
man med en pil i bröstet nere på stranden. Finns mördaren bland 
gästerna på pensionatet? Kusligt spännande av den otroligt 
folkkäre deckarförfattaren Stig O Blomberg!

144 sidor. 125 × 205 mm.
INBUNDEN.

42. Dammsugarmunstycke
Nu blir det lä� a� dammsuga!

Med den här smarta dammsugarborsten kan 
du dammsuga besticklådan, legolådan och 
verktygslådan utan risk för att små saker åker in 
i dammsugaren! Dammsugarborsten har tunna 
och �exibla rör som dessutom kommer åt bakom 
elementen. Riktigt smart städning!

Tillverkad i PP-plast. Rörens längd: 13 cm.

Gör rent 
där du förr 

inte kom 
åt!
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43. Fredagsmys 
– från tacopaj och kryddiga 
räkor till lyxig pizza och 
tapas 
De bästa recepten för fredagsmyset!

Äntligen fredag! Fixa fredagsmyset med härliga 
recept på pizza, pasta, snacks och småplock som 
alla gillar. Och lyxiga efterrätter, så klart! Kristina 
Eriksson, prisad kokboksförfattare och mat-
inspiratör, bjuder här på runt 50 recept som 
gör fredagen till en kväll att längta efter. 
Den perfekta boken för en fredagsfest 
för alla i familjen!

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

Feelgood 
för dig som 
älskade ”En 

man som 
heter Ove”!

44. Konrad Visslers 
förunderliga resa till 
Ångermanland
En underbar och rolig feelgood-roman!

Härlig och varm roman av författaren till de po-
pulära böckerna om pastor Viveka. En helt galen 
roadtrip full av känslor och humor. Konrad och 
hans kusin Vendela är på jakt efter en ovärderlig 
försvunnen byrå och far till Ångermanland. 
Faster Betty i USA erbjuder en stor belöning 
– ska de lyckas få den? En glimrande läs-
upplevelse att bli riktigt glad och varm 
i hjärtat av!

416 sidor. 151 × 225 mm.  
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG. 
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189:–
Ord pris 310:–

46. Småkakor
– från hallongro�or till 
ji�erbuggare och 
chocolate chip cookies
Spröda, goda och helt perfekta
– bakad njutning!

Småkakor är perfekta när du vill baka 
något snabbt, enkelt och gott till �kat!
Här hittar du över 50 recept på älskade 
klassiker och nya favoriter att fylla kak-
fatet med. Den otroligt populära 
bloggaren Fredrik Nylén bjuder på 
allt från mördegskakor som hallon-
grottor och schackrutor till spritsade 
hasselnötskakor och chocolate chip 
cookies. Alla de bästa recepten 
på småkakor!

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

45. Skydda trädgården 
från skadedjur & ogräs 
– naturliga metoder mot 
rådjur, sniglar, kirskål 
och andra objudna 
gäster
Bli av med skadedjur i trädgår-
den – och håll ogräset borta!

Här �nns de bästa tipsen för att skydda 
din trädgård! Håll skadedjur och ogräs 
borta utan gifter. Använd naturliga 
metoder och ligg steget före, så får du 
ha dina odlingar ifred. Skapa en håll-
bar trädgård genom att jobba till-
sammans med naturen. Alla tips 
du behöver för att bli av med 
skadedjur och ogräs!

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

Ny hembakad 
njutning 
av succé-

bloggaren!

Feelgood 
för dig som 
älskade ”En 

man som 
heter Ove”!
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48. Snus! 
– historia, märken, tillverkning 
& konsten a� snusa
Bästa presenten till snusaren där hemma!

Svenskt snus – bäst i världen! Läs om 200 år av världens bästa 
snuskultur. Den här boken handlar om dagens moderna snuser, 
om snusets historia, stora och små producenter, master-
blenders – och konsten att njuta av snus! Över 300 provade 
sorter. En perfekt present till alla snusare!

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

Classic black socks
Sex par svarta, tunna och slitstarka 
unisexstrumpor.

49. Storlek 36/40
50. Storlek 41/45
Tillverkade i 
85 % bomull, 
13 % polyamid 
och 2 % elastan. 
Tvättas i 40 grader, 
ingen torktumling. 

47. Pussel 1000 bitar
Pussel är bästa avkopplingen! 
För dig eller hela familjen!

Pussel med 1000 bitar med vackert motiv från 
Colmar, Alsace i Frankrike som är känt för sina 
kanaler och korsvirkeshus. Alltid lika uppskat-
tad 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. 
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Classic black socks
Sex par svarta, tunna och slitstarka 
unisexstrumpor.

49. Storlek 36/40
50. Storlek 41/45
Tillverkade i 
85 % bomull, 
13 % polyamid 
och 2 % elastan. 
Tvättas i 40 grader, 
ingen torktumling. 

52. Världens bästa 
dassbok
Humorboken som 
förgyller toabesöket, 
resan – ja hela di� 
liv!

Hela familjen får roligt på dass! Här hit-
tar du alla sorters skrattframkallande 
galenskaper i en och samma bok! Häng 
upp den nya pinfärska skrattsuccén på 
kroken! En galen blandning av roliga 
historier, slagkraftiga citat och briljanta 
skämtteckningar. Ett härligt potpurri 
av klyschor, usla översättningar, 
skrattretande kommunslogans och 
mycket, mycket mer!

160 sidor. 150 × 150 mm. 
Illustrerad.

51. Självhä�ande 
etike�er
Fixa fint i skafferi, skåp och 
på lådor!

Stilrena och snygga självhäftande etiketter att 
fästa på burkar, �askor, lådor och askar.
Både �nt och användbart. Perfekta för att 
skapa ordning och reda i hela hemmet!

80 självhäftande etiketter 
i varierande storlek. Färg.

Pasta

Starkajvar

Röda linserRödbetor

Koriander-
frö

Inlagd
gurka

Jordgubbs-
saft

Torkad 

rosépeppar

Med smart 
snöre a� 

hänga upp 
boken i!

Håll ordning 
i hemmet 

med snygga 
och smarta 

etike�er!
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54. Diskhoförvaring 
Ordning och reda i diskhon!

Praktisk förvaring som håller ordning och reda på disk-
trasa, svamp, diskborste, diskmedel och annat som annars 
ligger löst på diskbänken. Hål i botten håller innehållet 
torrt och fräscht. Superpraktiskt för köket! 

55. Pumpvisp 
– halvautomatisk 
Smartaste vispen!

Med denna smarta visp kan du snabbt vispa grädde 
eller slå ihop en pannkakssmet utan att dra fram 
elvispen! Vispen börjar rotera när du trycker den 
mot botten av skålen. Lätt att använda och bra för 
alla tillfällen.

Mått: Längd 30 cm. 
Tillverkad i rostfritt stål. 
Diskas för hand. 

53. Durkslag
Lä� och smart durkslag!

Skippa otympliga durkslag och använd 
detta lätta och smarta durkslag för kastrull 
och bunke. Enkelt att använda och tar mini-
malt med plats i köket. 

Tillverkat i PP-plast. Passar kastruller med 
en diameter upp till 21 cm.

Tar 
minimalt 
med plats 

i köket!

Tillverkad i PP-plast. 
Mått: 26 × 17 × 10 cm. 

Tryck,
rotera,
klart!
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57. Carl Larsson 
– planeringsalmanacka 2023
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 
�era familjemedlemmar att anteckna allt ni måste 
hålla reda på – resor, födelsedagar, möten och annat 
viktigt. På varje blad �nns en fantastisk och in-
spirerande Carl Larsson-målning. 

13 blad. 210 × 430 mm. 
SPIRALBUNDEN.

56. Vetetofflor
Aldrig mer kalla tår med dessa smarta 
vetevärmare för dina fö�er!

Mjuka to�or i snygg långhårig plysch och med smart 
värmefunktion! Med sula i �eece och lösa vetekuddar som 
enkelt går att ta ut i sidan och värma upp i mikron.

Carl Larssons 
allra 

vackraste 
målningar!

Varmt 
och skönt 
för dina 

fö�er!

1 par. Onesize (storlek 
36–41). Tillverkade i 
polyester med sulor 
av bomull och vete.
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58. Asiatisk mat 
– enkelt & go� för alla
Alla gillar asiatisk mat!

Njut av allt det bästa från det asiatiska köket!
Nudlar, fried rice, smakrik soppa och buljong, 
krispiga snacks, dressingar, heta rätter och 
värmande wok. Det krävs inga avancerade 
kunskaper eller krångliga ingredienser – 
det här är asiatisk mat som alla kan laga. 
Allt du behöver för att lyckas med 
asiatisk matlagning.

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

Laga läcker 
asiatisk mat 

hemma!

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 svamput�ykten. Här �nns 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.
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60. Tårtor och smörgås-
tårtor 
– till årets alla fester 
och högtider
Den perfekta tårtan för varje firande!

Tårtor och smörgåstårtor förgyller vilket �rande 
som helst! I denna bok bjuder den populära bak-
bloggaren Emma Brink Rask på 45 inspirerande 
recept för alla tillfällen. Här �nns allt från 
klassisk midsommartårta med jordgubbar till 
fräscha och matiga smörgåstårtor. Härlig bjud-
mat som passar festliga tillfällen året om!

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

61. Stora boken om 
a� snickra 
– från växtlådor och 
bänkar till plante-
ringsbord och utekök
Alla de bästa snickar-
projekten!

Kom i gång med snickrandet! Inspi-
rerande och tydliga projekt för både 
nybörjare och vana hemmasnick-
are. Här �nns allt från enkla 
bänkar till ett helt utekök eller 
växthus. Stadiga bord för träd-
gårdens �kastunder och mid-
dagar, staket och grindar och 
mycket annat. Med tydliga 
ritningar och byggbeskriv-
ningar. Allt det bästa från 
författarnas böcker om 
att snickra samlat i en bok!

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

Den totala 
boken för 

dig som vill 
snickra 
hemma!

Söta och 
salta tårtor 

för alla bjud-
ningar!
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62. Pixi adventskalender
En bok bakom varje lucka! 

Mysig adventskalender med 24 små böcker! Här är äntli-
gen årets nya Pixi adventskalender. Bakom varje lucka 
�nns 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. 

63. Spökarkivet
– Den mystiska besökaren
En ny serie av succéförfa�aren 
Dan Höjer! 

Spännande och mysläskig ny serie av succéförfat-
taren bakom Cirkusdeckarna! Utomjordingar och 
spöken, kloner och kidnappningar – inget fall är för 
konstigt för Spökarkivet. Hejdlöst spännande och 
roligt mysterium där precis allt kan hända! Med 
actionfyllda och häftiga illustrationer. Läskigt 
och lättläst för unga bokslukare!

Ca 128 sidor. 148 × 210 mm. Illustrerad.
INBUNDEN.

Äntligen! 
Ny superspän-
nande bokserie 

av succé  -
förfa�aren!

 24 Pixiböcker 
i luckor på 
både fram- 

och bak-
sidan!
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64. Hästdetektiverna 
– Mysteriet med hästviskaren
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!

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

65. Hundkalender 
– kom-ihåg för 2023
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.

Succéserien 
för alla 

hästälskare!

Äntligen! 
Ny superspän-
nande bokserie 

av succé  -
förfa�aren!
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66. Himmelsk fudge
– från Kolafabriken
Himmelskt god fudge som förgyller julen! 

Oemotståndlig blandning av härlig vanilj- och choklad-
fudge som smälter i munnen. En blivande julklassiker 
i �n förpackning för alla sötsugna gottegrisar. 
Favoritfudgen som sätter extra god stämning 
på julen!

400 g. Vaniljfudge 
och chokladfudge. Super-

succén – 
himmelskt 

go�!

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

68. Återanvändbara 
bakplåtspapper 2 st
Ha alltid bakplåtspapper hemma!

Nu behöver du aldrig sakna bakplåtspapper! De här återanvänd-
bara bakplåtsdukarna kan användas om och om igen. Perfekta 
till både bullbak och matlagning! Non-stick-materialet förhind-
rar att maten fastnar. Ett måste i varje kök!

Tillverkade i �berglas 
med non-stick-beläggning. 
Tål maskindisk och 
temperaturer upp till 
260 grader. 
Mått: 33 × 45 cm. 

67. Sladdhållare 3 st
Håll sladdarna på plats!

Inga �er trassliga, stökiga sladdar! Dessa hållare ser till 
att sladdarna håller sig på plats. Passar de �esta sladdar 
och kablar och är enkla att fästa med dubbelhäftande 
tejp. Rent och prydligt med sladdhållare!

Tillverkade i silikon. 
Mått: 2,8 cm i diameter.

Använd 
om och om 

igen!
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70. Vackra armband 
a� göra själv 
– knyta, fläta, pärla
Enkla och jä�esnygga armband 
– roligt pyssel för alla!

Att göra egna armband är både lätt och kul! 
Här �nns tydliga instruktioner för olika 
tekniker att knyta, �äta och pärla. All 
inspiration, tips och idéer som behövs 
för att göra massor av snygga armband!
Fina bilder och armband i olika stilar. 
Riktigt roligt pyssel som alla kan 
lyckas med!

112 sidor. 165 × 210 mm. Färg.
INBUNDEN.

Enkelt och 
roligt a� 

göra själv!

TROLLSKOGENS BOKPAKET

69. Trollskogen – Kurragömma + 
Trollskogen – Det förtrollade trädet
Populära Trollskogen – roliga bilderböcker för de yngsta!

Två nya bilderböcker om Trollskogen, 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 sago-
skimrande 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.
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71. Kjempestora boken med 
Norgehistorier
Norrmän, vår egen nationalstolle Bellman 
och mycket mer i sjukt roliga vitsar! 

En galet knökfull, rolig och 
skruvad humorbok för alla 
åldrar! Knäppt om bång-
styriga ungar, tokiga djur-
ägare, norrmän och vår egen 
nationalstolle Bellman! De allra 
bästa dråpligheterna – helt 
sanslöst roliga vitsar! Illustrerad 
av humormästaren Henrik Lange.

192 sidor. 151 × 225 mm. 
Illustrerad.
INBUNDEN.

72. Magi
– den stora boken
En magiskt snygg presentbok 
om trolldom! 

Följ med genom en förtrollad port och 
besök magins värld! En härlig present-
bok med magiskt snygga bilder av 
Sveriges bästa fantasytecknare 
Peter Bergting. Här �nns magiska 
brygder, trollstavar och stjärnstoft, 
häxor och trollkarlar … ja allt! 
Med helt otroliga bilder och 
fascinerande fakta och be-
rättelser. Boken som troll-
binder hela familjen!

128 sidor. 195 × 260 mm. 
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

– De är rädda för 
drunkningsolyckor.  

– Vet du varför norrmännen 
inte har nåt vatten i 

bassängerna?
– Nej.

Nu hela 
1001 vitsar! 

Rekord-
roligt!
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74. Naglar 
– coola, snygga, roliga
Fixa de snyggaste naglarna själv!

Snygga, roliga och coola naglar �xar du enkelt 
hemma! Inspireras av alla häftiga mönster och gör 
egen nail art. Här lär du dig hur du dekorerar och 
målar naglarna – allt efter humör och tillfälle. 
Dessutom massor av smarta tips, tricks och 
goda råd om hur du tar hand om dina händer, 
naglar och nagellack på bästa sätt. Allt det 
bästa från Happy Nails-böckerna. Nu kan 
alla ha snygga naglar!

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

73. Världens läskigaste djur
Hä�iga fakta om världens läskigaste 
djur!

Otroligt spännande om läskiga djur! Läs om ormar, 
spindlar, krokodiler, tigrar, hajar och andra livsfarliga 
djur. Dessutom får du möta vägglöss, råttor, �adder-
möss och mördarsniglar. Med massor av oväntade, 
otäcka och häpnadsväckande fakta! Allt du inte 
visste att du ville veta om läskiga djur!

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

Hungrigast!
Gi�igast!

Dödligast!
Rekordläskiga

djur!

Nu hela 
1001 vitsar! 

Rekord-
roligt!
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6-pack

159:–

SPECIALPRIS

149:– 
Ord pris 192:–

So� blue socks 
Sex 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
Tillverkade i 80 % bomull, 18 % polyamid och 
2 % elastan. Tvättas i 40 grader, ingen torktumling.

78. Retrokalender 2023
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 an-
teckna årets alla födelsedagar, kalas, möten ... 
Retrosuccén alla vill ha på väggen!

13 blad. 280 × 470 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.
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Ord pris 310:–
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179:– 
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So� blue socks 
Sex 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
Tillverkade i 80 % bomull, 18 % polyamid och 
2 % elastan. Tvättas i 40 grader, ingen torktumling.

79. Di� husapotek 
– huskurer från det egna skafferiet
Effektiva huskurer med naturliga 
ingredienser!

Naturen är full av praktiska huskurer! Huvudvärk, förkyl-
ning, illamående – många åkommor behandlas enkelt med 
sådant som �nns i ditt ska�eri! Lär dig göra lätta och 
fungerande huskurer av det du har till hands hemma.
Örterna, kryddorna, oljorna och alla de andra läkande 
råvarorna som är bra att ha i ditt husapotek! Faktarutor, 
tips och trix för alla som gärna tar naturen till hjälp!

96 sidor. 148 × 210 mm. Färg.
INBUNDEN.

Värmande 
och vackert 

med egen-
stickade 

plagg!

80. Stickat från 
kust till kust 
– vantar, sockor, 
tröjor, kragar och 
andra värmande 
plagg 
Sticka värmande och 
vackra plagg!

En fantastiskt �n och inspirerande 
stickbok! Sticka vackra och vär-
mande tröjor, strumpor, vantar 
och kragar med inspiration från 
kust till kust. Här �nns projekt 
både för nybörjare och lite mer 
erfarna stickare. Med en genom-
gång av tekniker och material, 
tydliga diagram och vackra 
bilder. Ta fram stickorna 
och börja skapa!

144 sidor. 195 × 260 mm. 
Färg. 
INBUNDEN.
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81. Grillficka
Nu blir det lä� a� grilla!

Med denna �nmaskiga 
nät�cka ramlar ingen 
mat ned i grillen 
längre! Enkel att vända 
– fortsätt grilla på den 
andra sidan. Smart och 
enkel lösning som gör 
grillningen smidig!

83. Stor glasskopa
Bästa prylen för glassälskaren!

En stor glasskopa med avputtare som gör att du enkelt kan skopa upp glass 
till perfekta kulor varje gång. Ett måste i varje hem där det äts mycket glass! 

Tillverkad i rostfritt stål. Tål maskindisk. 
Mått: Längd 19 cm. Diameter på skopa 5,8 cm.

82. Slickepo�-
set mini
Snygga och praktiska 
i alla kök!

Ett set med 4 smarta slickepottar 
med �era funktioner. Nu får du 
ut allt ur burkar och skålar! Fina 
att ställa synliga i köket. 

Tillverkade i silikon med bambu-
skaft. Mått: 21 cm.Ta tillvara 

allt i skålen 
och burken!

Rekommenderad maxtemperatur 220 grader C.  Hand-
diskas enkelt för att användas vid nästa grilltillfälle. 
Tillverkad i glas�ber med non-stickbeläggning. OBS! 
Placeras ej direkt över öppen eld. Mått: 30 × 25 cm.

Stor glass-
skopa med 
avpu�are!
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84. Grilla mera vego 
– gröna rä�er, röror, såser, 
snacks och desserter
Extra go� med vego på grillen!

Laga gott och grönt på grillen! Här hittar du rätter 
där gröna råvaror spelar huvudrollen. Grillade grön-
saker, vegoburgare, såser, röror och desserter – här-
liga smaker och råvaror som lyfts av grillningen! 
Grillmästaren Per Ehrlund bjuder på sina allra 
bästa grilltips. Inspirerande grön matglädje! 

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

Vego gör 
sig bäst på 

grillen!

Både med 
och utan glass-

maskin!

85. Äkta italiensk glass 
– gelato, sorbet, såser 
och toppings
Gör härligt god glass hemma!

Lär dig göra egen italiensk glass! Här �nns 
läckra recept, praktiska tips och smarta 
tekniker som gör att du kan fylla frysen med 
krämig gelato eller uppfriskande sorbet – 
oavsett om du har en glassmaskin eller 
inte. Dessutom recept på såser och toppings 
som förvandlar glassen till en lyxig dessert. 

112 sidor. 170 × 240 mm. Färg. 
INBUNDEN.
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88. Ostrivare
Otroligt praktisk ostrivare!

Smart ostrivare som gör att du slipper skära �ngrarna
på rivjärnet. Bara att fylla med ost, vrida – och vips har du 
�n- eller grovriven ost till gratängen, tacofredagen eller pas-
tan! Smart, smidig och alltid användbar.

Tillverkad i plast och 
rostfritt stål. 
Mått: 16,5 × 7 × 7,2 cm.

86. 6 st sugrör 
med borste
Tåliga sugrör som håller 
för evigt!

Stilrena sugrör i metall som du kan 
använda om och om igen. Passar perfekt 
till smoothies och andra drycker. Både 
festligt och hållbart!

I setet ingår 6 stycken sugrör och en 
borste för rengöring. Mått: Längd 
21,5 cm, diameter 0,60 cm. Tillverkade 
i rostfritt stål som tål maskindisk. 

87. Pizzaskärare
Skär perfekta pizzabitar!

En härlig och stor pizzaskärare med handtag i trä som 
hjälper dig att få perfekta pizzabitar i ett svep, hacka 
örter eller skära upp en paj. Bra till alla pizzakvällar!

Riv ost 
utan a� 

skära 
dig!

Gör rent 
sugrören 

lä� och an-
vänd igen!

Mått: Längd 32 cm, bredd 10 cm. 
Rostfritt stål med trähandtag. 
Diskas för hand.
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89. Min stora målarbok
– kreativa och rogivande 
motiv a� färglägga själv
Nu med 112 sidor a� färglägga!

En härligt stor målarbok med många motiv 
att färglägga! Årets målarbok har hela 112 sidor 
inspirerande illustrationer – frodig natur, 
förföriska blommor, förtrollande djur och 
magiska mandalas. Ta en paus i vardagen, 
ge illustrationerna liv med dina favorit-
färger och upptäck hur konsten att färg-
lägga skänker ro och harmoni!

112 sidor. 195 × 260 mm.  
HÄFTAD.

90. Världens klurigaste quiz
– för hela familjen
Det ultimata frågespelet!

Kan det snöa i Saharaöknen? Vilken kontinent är den enda som 
helt saknar glaciärer? Vad heter det gröna monstret som hatar 
julen? Vilken färg har gira�ens tunga? 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! Nytt, roligt quiz för alla!

70 frågekort (65 × 100 mm). 
Ask: 70 × 106 × 26 mm.

Utmana 
familjen i e� 

ny� roligt 
quiz!

Den nya stora 
målarboken 

för kreativa i 
alla åldrar!
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92. Odla i
köksträdgård, 
fönster & raba� 
– hållbar trädgård 
året om
De allra bästa odlings-
tipsen!

Alla kan odla! I den här boken 
�nns odlingsexpertens bästa 
tips och råd. Odla hållbart 
året runt och bli mer själv-
hushållande. Här �nns svar 
på de vanligaste frågorna 
och problemen. Låt grön-
skan spira på fönster-
brädan, odla perenner 
och skörda dina egna 
grönsaker! Nu är det 
lätt att börja odla 
själv!

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

Odla själv 
med trädgårds-

profilen från 
OdlingsTV!

91. Spindeln
Ny Keplersuccé!

Kepler är tillbaka och serverar isande spänning med 
Joona Linna och Saga Bauer! En kropp hittas fastsurrad 
vid ett träd i Kapellskär. Polisen måste göra allt för att 
stoppa en serie av bestialiska mord. Den våldsamma 
jakten blir alltmer desperat… Missa inte den nya 
Keplerdeckaren!

Ca 550 sidor. 135 × 215 mm. 
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG. 

Äntligen! Ny 
succé  i deckar-
serien som slår 

alla rekord!

Foto: K
arl N

ordlund
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94. Vårt vackra Sverige 
– almanacka 2023
Underbara bilder från vårt 
vackra Sverige!

Sagolikt vackra och stämningsfulla bilder 
från hela vårt natursköna land! Soliga 
vinterlandskap, blomstrande sommarängar, 
porlande vårbäckar och �ammande höst-
motiv – det bästa från alla årstider 
�nns med i denna klassiska kalender.
De vackra bilderna har tagits av våra 
allra bästa landskapsfotografer.

12 blad. 230 × 340 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

Odla själv 
med trädgårds-

profilen från 
OdlingsTV!

93. Zonterapi & akupressur 
– skapa balans i kropp och själ
Må bä�re med skonsamma metoder!

Med hjälp av zonterapi och akupressur kan du skapa balans i 
kropp och själ. Genom att massera eller trycka på speci�ka 
punkter har du möjlighet att själv behandla �era vanliga 
hälsoproblem – allt från spänningshuvudvärk och 
sömnsvårigheter till knäskador och ryggsmärta. Lär 
dig rätt tekniker och var du hittar de olika punkterna 
på kroppen med hjälp av tydliga bilder och beskriv-
ningar. Håll dig frisk med zonterapi och akupressur!

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

Sov bä�re, 
slipp huvud-

värk och 
smärtor!
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96. Vår kungafamilj 
i fest och vardag
– systrarna jubilerar  
Oförglömliga minnen och året 
som gå� med kungafamiljen!

Ny utgåva av den klassiska årsboken 
som ger så mycket glädje! Läs om 
statsbesök och galamiddagar, resor, 
fester och jubileer. Vackra bilder och 
texter om allt som vår kungafamilj 
har gjort under året. Samlarglädje 
utöver det vanliga! Följ alla våra 
kungligheter i fest och vardag!

64 sidor. 210 × 255 mm. Färg.
HÄFTAD MED FLIKAR. 

95. Min släkt
Fin presentbok a� fylla i 
och spara!

En gedigen och vacker presentbok för släktens 
alla minnen! Fyll i släktträdet och samla all 
information om din släkt i generationer tillbaka. 
Med bra tips på hur man kommer igång med 
sin släktforskning! Nu i ny, uppdaterad 
utgåva.

80 sidor. 195 × 224 mm.
INBUNDEN.
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98. Yoga för mindre 
stress, mer energi 
& bä�re sömn
Må bä�re med yoga!

Med yogans hjälp kan du boosta din hälsa!
Mota bort stressen med e�ektiva övningar 
som ger balans och energi. Yogan lugnar, 
stärker och löser upp muskelspänningar. 
Här �nns alla övningar du behöver för 
att stötta både kropp och själ och bygga 
upp styrka och kraft. Förbättra din 
sömn och �nn inre ro med yoga. 
Yoga som passar alla!

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

Nu blir 
vardagen 

mycket 
enklare!

97. Laga go� och 
enkelt till familjen
Fixa middagen till hela veckan!

Gör matlagningen enklare och roligare med 
smarta recept som räcker till �era rätter! Laga 
en större måltid på helgen och använd den till 
nya middagar i den hetsiga vardagen – otroligt 
smart koncept! Här �nns mängder av läckra 
rätter som går att variera under hela veckan. 
Snabbt, härligt gott och varierat! Den 
bästa kokboken för familjen! 

112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.
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100. Smartast i familjen
– utmaningar, quiz och 
roliga tricks för alla
Stäng av paddor och smartphones 
och umgås 100 % skärmfri�!

Fastnar alla där hemma med näsan över skär-
marna hela tiden? Börja umgås istället! Över-
raskas av kluriga tankenötter, testa din allmän-
bildning och gör tricks med saker som �nns 
hemma! Från superlätt till jättesvårt och 
garanterat något som passar alla! Perfekt för 
sommarstugan, husvagnen eller hemma-
so�an. Med roliga och tydliga illustra-
tioner i färg. Ha roligt tillsammans 
– 100 % skärmfritt! Den nya succé-
boken!

80 sidor. 148 × 210 mm. 
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

För barn 
i åldern 
6–10 år!

99. Barnens bästa 
korsord och pyssel
Massor av lä�a korsord och 
roligt pyssel!

Kul och klurigt för alla barn! Lös lätta 
minikryss, �nn fem fel, hitta rätt väg 
genom labyrinten och rita från prick 
till prick. Här �nns mängder av 
riktigt roliga utmaningar att ta 
med på resan eller till hängmattan!

32 sidor. 215 × 280 mm. Färg.
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102. Arkeologdeckarna och 
tempelriddarnas ska�
Fartfyllt, lä�läst och kul! 

Lättläst och rolig deckarserie! I Dan Höjers nya 
succédeckare om skattsökning och kluriga mysterier 
åker Arkeologdeckarna till Bornholm. De jagar 
efter tempelriddarnas försvunna skatt … Fartfylld, 
lättläst och väldigt rolig serie med fantastiska 
illustrationer! Perfekt present till unga bok-
slukare!

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

101. Vi gör lördagsgodis
Lä�a recept för stora och små!

Lördagsgodis utan konstiga tillsatser som alla 
klarar av att göra! I denna klassiker hittar du 
lätta recept och tydliga, �na illustrationer. Favo-
riter som alla kan laga! Här �nns sådant som 
passar när sötsuget sätter in till helgen, men 
också julgodis och godsaker till påskägget! 
Boken som gör det enkelt att lyckas med 
söta favoriter – för både stora och små!

32 sidor. 210 × 297 mm. 
Illustrerad.
SPIRALBUNDEN.

För barn 
i åldern 
6–10 år!

Lä�läst, 
roligt och 

spännande!
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105. Förvaringsväska för 
presentinslagning
Organisera dina presentsaker!

103. Blomva�ning 10 st
Håll blommorna va�nade när du är borta!

Nu kan du resa på semester utan att oroa dig för uttorkade 
krukväxter och blommor! Med dessa smidiga blomvattnare 
håller sig växterna �na och friska. Du behöver aldrig mer 
be om vattningshjälp! 

Setet innehåller 10 st tappar. 
Tillverkade i PP-plast. 
Mått: 13 × 3 cm.

104. Ugnsma�a
Inget mer klet i ugnen!

Lägg ugnsmattan i botten på ugnen och den tar hand 
om spillet! Du slipper kladd som bränner fast.
Mattan är enkel att ta ut och diska efter användning 
och kan rullas ihop för enkel förvaring. Passar alla 
standardugnar. 

OBS ej för gasugn. Tål max 
260 grader C. Mått: 50 × 40 cm. 
Tillverkad i glas�ber med non-
stick-beläggning. 

Smart 
beva�ning 

när du reser 
bort!

10-pack!

Praktiska 
handtag 

gör den lä� 
a� hänga 

upp!

Väska med tre rejält tilltagna 
�ckor med plats för snören, 
etiketter, tejp med mera. Resår-
banden håller alla rullar med 
presentpapper på plats. Smarta 
handtag för att kunna hänga i 
garderoben.

Storlek: 80 × 33 × 14 cm.
Tillverkad i nonwoven-
material.

(OBS: Papper, snören, tejp 
med mera ingår ej.)
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106. Trädgårdskalender
– inspiration, tips & projekt 
månad för månad
Din trädgård under e� helt år!

Det här är en trädgårdskalender med värdefulla tips, 
inspiration och enkla projekt för dig som har en stor 
trädgård, mindre täppa, uteplats eller balkong. Här 
�nns gott om plats att vecka för vecka under ett helt 
år anteckna vad du sått, beskurit, planterat om och 
gjort i din gröna oas. Dessutom med extra sidor 
till planering. En riktigt bra trädgårdskalender! 

112 sidor. 148 × 210 mm. Färg.
INBUNDEN.

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.

Smarta kom-
ihåg-listor 
a� sä�a på 
kylskåpet!
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110. Bäst i test 2
Den bästa och roligaste testboken!

David Sundin bjuder på det bästa från superpopulära 
programmet Bäst i test! Hela 201 (och ett halvt) nya 
tester att ge sig på till fest och vardag. Boken som livar 
upp hemmakvällen, festen eller konferensen med 
utmanande och roliga tester!

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

108. Överlevnadskit
Preppa som e
 proffs!

Fullmatat överlevnadskit att ta med på camping, vandring eller 
att ha i båten eller bilen. Lådan innehåller det du behöver för 
att överleva i naturen. Multitång, tändstål, nödvisselpipa, tråd-
såg och ett metallkort för att mäta, såga, öppna osv. Kittet som 
gör dig förberedd på det mesta!

109. Alla bilar 2023
Sveriges viktigaste bilguide! 
Årets alla modeller!

Ett måste för alla bilintresserade! Den stora, 
klassiska årsboken – med en uttömmande 
guide över alla de hetaste bilarna! Bild-
presentationer, 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.

För 
utflykten, 

bilen, 
båten!
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112. Familjens STORA 
kom-ihåg
– kalender för år 2023
Den stora kalendern med extra 
mycket plats a� skriva i!

Den stora kalendern som blivit helt 
oumbärlig! Fantastiskt smart med �er 
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 �nns plats 
för precis allt ni måste hålla reda på!
Ett blad för varje månad – med Cecilia 
Torudds trä�säkra ”Ensamma 
mamman”-illustrationer. Den stora 
kalendern som har plats för allt!

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

mycket plats 
för anteck-

ningar!

111. Megastora 
boken med lä�a 
korsord

Suverän korsordsbok för 
alla kryssfantaster!

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 

so�an, på tåget eller i sommarstugan. Av 
experterna på Sveriges största korsordsförlag. 
Kasta dig över nya, lättlösta korsord – svenska 

folkets favorithjärngympa! 

112 sidor. 195 × 260 mm. Färg.

Nu hela 
112 sidor 

med lä�a 
kryss!
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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.

115. Storlek 33/36
116. Storlek 37/40
117. Storlek 41/45

113. Vägkarta över Sverige/
Europa
Två kartböcker i en och samma volym! 

En aktuell, otroligt användarvänlig vägkarta 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 vägkarta och köp en aktuell 
– i handskfacksformat! 

120 sidor. 
170 × 239 mm. 
Färg.
SPIRALBUNDEN. 

114. 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 �ykt 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! Succén i lågprisutgåva.

192 sidor. 151 × 225 mm.
KARTONNAGE.

Tillverkade i 75 % bomull, 23 % polyamid, 2 % elastan. 
Förpackningen innehåller 5 par vita och 5 par svarta strumpor. 
Tvättas i 40 grader, ingen torktumling. 
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119. Må�bägare
Smidig och praktisk må�bägare!

Smidigt mått i mjuk, formbar silikon med �era 
funktioner – förutom att måtta kan det användas 
som chokladsmältare eller för att enkelt och kladd-
fritt fördela smet. Bästa hjälpredan i köket! Perfekt 
vid all bakning och matlagning!

Tillverkad i silikon. 
Rymmer 250 ml.

118. Ljusskålar 2 st
Vackra ljusskålar som passar året om!

Stämningsfulla ljusstakar för alla tillfällen och årstider! 
Passar �nt 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.

120. Brandfilt
Varje hem bör ha en 
brandfilt!

Smart skydd mot mindre bränder 
som kan blossa upp t ex på spisen.
Med en brand�lt 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 �lt.
Filt: 100 × 100 cm. 
Tillverkad i glas�ber. 
Fodral: 17,5 × 29 cm.
Tillverkad i polyester. 

Undvik 
olyckor med 

smart 
filt! 
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121. Träna hemma 
– enkla, roliga och effektiva 
övningar
Enkel träning för alla!

Träna hela kroppen hemma! Den här boken innehåller 25 
e�ektiva träningsprogram som är lätta att göra och kan passa 
alla. Förutom suveräna övningar som är enkla att göra får du 
träningspro�lens bästa tips på rehab-övningar som verk-
ligen hjälper om man har ont. Alla rörelser är illustrerade 
med inspirerande och tydliga bilder. Äntligen kan trä-
ningen bli av!

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

Alla barnen meddetsamma

måste sova, säjer mamma

– Vi ska sova, på en gång

om du sjunger! Sjung en sång!

Tränings-
profilens 

bästa
övningar!

122. Träningsband 
Bästa träningsredskapet för hemmaträning!

Långa och breda träningsband som är perfekta för att träna hela 
kroppen! Bygg upp styrka och smidighet samtidigt som du mjukar 
upp stela leder och muskler. E�ektiv träning som passar alla!

Tillverkade i TPE-material. Mått 120 × 12 cm, i styrkorna light, 
medium och heavy.

123. Silikonsnöre till 
trådlösa hörlurar 2 st  
Tappa aldrig lurarna igen!

Snöret som gör att du har full koll på dina 
sladdlösa hörlurar – nu kan de inte trilla 
ut och försvinna! Perfekt vid promenad och 
träning! Passar till de �esta trådlösa 
hörlurar med skaft. 

Färg: 1 vit och 1 svart. 
Mått: 55 cm lång.

Tappa aldrig 
dina trådlösa 

hörlurar 
igen!
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124. Största gåtboken 
– 2222 listiga & luriga gåtor

Knepiga, kluriga och underbart knasiga 
gåtor! 

Fler, roligare och klurigare gåtor än du någonsin trodde 
fanns! En knäpp, rolig, smart och överraskande bok med 
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.

Alla barnen meddetsamma

måste sova, säjer mamma

– Vi ska sova, på en gång

om du sjunger! Sjung en sång!

Tappa aldrig 
dina trådlösa 

hörlurar 
igen!

ALLA BARNENS STORA BOKPAKET

125. Alla barnens 
bästa sångbok + 
Alla barnens 
roligaste lekar
Specialerbjudande: Två under-
bara succéböcker med sånger, 
lekar och sagor i e� paket!

Ett helt fenomenalt bokpaket! Under-
bart klurig och rolig läsning på rim 
av succéförfattarna bakom julkalen-
drarna Hotell Gyllene Knorren, Ronny 
och Julia och Alla barnen �rar 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!  

32 sidor + 32 sidor. 
170 x 240 mm. 
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.
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126. Gammaldags konfekt
– prinsess- och polka-
blandning
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. 

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

127. Åremorden
– Botgöraren
Otroligt spännande deckarläsning!

Ny oslagbart spännande deckare i omåttligt populära serien 
Åremorden! Strax före påsk hittas en man brutalt mördad i en 
hotellsvit. Paniken sprider sig i Åre och en vindlande utred-
ning dras i gång. Trasiga relationer, svåra kon�ikter och 
mystiska händelser stiger till ytan … Andlös spänning 
från första till sista sidan!

Ca 400 sidor. 135 × 215 mm. 

INBUNDEN MED 
SKYDDSOMSLAG.

Läs nya 
succédeckaren 

av Viveca 
Sten!

128. Varselväst
En säkerhetsklassad varselväst som är 
ett måste att ha med i bilen, båten 
eller varför inte på hundpromenaden 
i höstmörkret. Västen håller mycket 
god kvalitet och är ISO-certi�erad. 
Stängs med kardborreband. 

Material: 100% polyester, 
120g/m2. Storlek: One size. 
Färg: Varselgul.
Märke: Jobman Workwear.
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129. Godaste rä�erna 
med potatis 
– läckra recept, fakta, 
kuriosa, odling
Alla älskar potatis!

Länge leve potatisen! Här är den totala boken 
om vår viktigaste och mest älskade knöl – full av 
läckra recept: husmansklassiker och nya spännande 
rätter. Potatis är gott i alla former! Här �nns 
recept för alla tillfällen. Dessutom fakta om 
potatis och odlingstips. Njut av allt som kan 
lagas av potatis!

112 sidor. 165 × 210 mm. Färg. 
INBUNDEN.

130. Sveriges godaste 
utflyktsmackor
– läckra recept för äventyr 
och frilu�sliv
Godaste mackorna till utflykten!

Vad vore ut�ykten utan en riktigt god och 
matig smörgås i ryggsäcken? Här bjuds du på 
alla sorters frestande mackor du kan tänka 
dig! Klassiska pålägg och goda röror, �u�gt 
bröd och knapriga grönsaker. Maten smakar 
alltid bättre ute i naturen! En helt suverän 
samling recept till varje ut�ykt och 
dessutom bra tips kring friluftslivet. 

112 sidor. 170 × 220 mm. Färg. 
INBUNDEN.

Ät go� 
ute i 

naturen!

Läs nya 
succédeckaren 

av Viveca 
Sten!
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131. Do�ljus 
– magnolia
Mysigt och väldo�ande hemma 
med do�ljus!

Vackert doftljus i snyggt glas som skapar 
en trevlig atmosfär. Magnolia ger en under-
bart fräsch doft. Den eleganta kartongen 
gör också ljuset till en �n present.

Storlek: 70 × 80 mm. Brinntid: ca 35 tim. 
Ljuset är gjort av 50% para�nvax och 
50% sojavax.

Skapa 
härlig 

stämning 
hemma!

133. Räfflad kniv
Gör matlagningen roligare!

Kniven som gör det lekande lätt att skiva grönsaker 
och potatis snyggt rä�ade till salladen, 
inläggningar eller pommes frites!

Längd: 25 cm. 
Tillverkad 
i rostfritt stål.

132. 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!

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

Håll 
ordning 
i frysen!
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134. Kronblom
Sveriges slöfock nummer e�! 
Försoffad humor!

Levnadskonstnären Kronblom vill helst ligga 
på so�an och slöa. Men frugan och svärmor har 
andra planer, så det gäller att vara otroligt på-
hittig för att slippa undan! Skratta åt Kron-
blom – latmaskarnas konung – klassisk 
svensk folkhumor när den är som bäst! 
Ett julalbum med stor samlarglädje – 
95-årsjubileum att �ra!

32 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

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! Strul-
puttarna Faló och Olaf ställer till med 
oreda i landsortsidyllen Mjölhagen. 
Med underfundig humor och stor 
värme berättas det om den ena var-
dagskatastrofen efter den andra. 
En klockren och skrattfram-
kallande skildring av det svenska 
småstadslivet! 

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Jubileum! 
95 år på 

sofflocket!
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136. Hälge 
– Hälge skjuter 
tillbaka
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 smart nog att 
kunna slå tillbaka – med 
krut och härlig humor. 
Seriestrippar, knäppa 
fotomontage och skämt-
teckningar. Sveriges 
populäraste serie�gur 
älgar på – Lars 
Mortimers Hälge! 
Årets fullträ� – 
nya Hälgeboken 
är äntligen här!

48 sidor. 
200 × 250 mm. 
Färg. 
INBUNDEN.
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137. Fantomen
Den vandrande vålnaden i lyxigt 
presentalbum! 

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 1972 i 
nytryck! Två album i ett!

96 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

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 

fortsätter att driva varandra till vansinne! Garanterade gap�abb när 
allas vår Herman �rar jul på hedniskt vis!
48 sidor. 260 × 190 mm. Färg.
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139. Lilla Fridolf
Vår populäraste toffelhjälte! 
Roligare än aldrig förr! 

Äntligen! Årets efterlängtade julalbum med 
Sveriges to�elhjälte nummer ett, som 
�rar 65 år! Ska Lilla Fridolf äntligen 
lyckas sätta frugan Selma på plats? To�el-
hjälten ger sig aldrig! Traditionsrik och 
vass humor – en klassiker som gör 
julen till en skrattfest! Humor med 
samlarglädje i 65 år!

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

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 – av alla tiders bäste 
Kalle Anka-tecknare!

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Jubileum: 
65 år som 

serie!
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141. Åsa-Nisse
Klassisk svensk folkhumor! Ny� 
dråpligt julalbum!

Nytt fantastiskt roligt julalbum med Åsa-Nisse, 
Klabbarparn och Eulalia! Det är full fart i Små-
landsskogarna. Det trixas och �xas med kna-
siga ”opp�nningar”, tjuv�ske och tjuvjakt 
– och så måste man akta sig för �ärsman! 
Missa inte årets julalbum med knivsluga 
Åsa-Nisse! Klassisk svensk seriehumor i 
högform!

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

142. Hälge 
– Stora boken om 
ryggsko�
Tjock, lyxig presentbok med 
massor av galet roliga serier!

Årets nya efterlängtade tjocka present-
bok – fullmatad med hejdlöst roliga 
serier! Följ jaktlaget med Blixten, 
Edwin och U�e i spetsen, på deras 
ständiga jakt efter Sveriges mest 
jagade och lästa älg – Hälge! 
Sveriges populäraste serie-
�gur är tillbaka – skapad 
av humormästaren 
Lars Mortimer. Årets 
skrattjulklapp!

96 sidor. 
215 × 225 mm. 
Färg.

Jubileum: 
65 år som 

serie!
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143. 91:an Karlsson
Svenska folkets favoritsoldat! Det mest klassiska julalbumet!

STORT JUBILEUM! Sveriges populäraste jultradition – årets nya 
julalbum med 91:an Karlsson! I 90 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! Samlar-
klassikern framför alla andra!

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Jubileum: 
90 år med 

vår favorit-
soldat! 
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