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Den stora katalogen med något för alla!

132 klassiker, presenter, böcker, godis, inredning m.m.
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         idvinternattens köld är hård,

stjärnorna gnistra och glimma.

Alla sova i enslig gård,

djupt under midnattstimma.

Månen vandrar sin tysta ban,

snön lyser vit på fur och gran,

snön lyser vit på taken.

Endast tomten är vaken.

M
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     ör sin hand genom skägg och hår,

skakar huvud och hätta --

”nej, den gåtan är alltför svår,

nej, jag gissar ej detta”--

slår som han plägar, inom kort

slika spörjande tankar bort,

går att ordna och pyssla,

går att sköta sin syssla.
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Varsågod, här är årets jultidningar 
och böcker från Bra Förlag!

I Bra Förlags jultidningskatalog hittar du 
kvalitetsprodukter från Piratförlaget, Norstedts, 
Bonniers, Tukan Förlag, SF och många fler 
av Sveriges största förlagshus. Årets katalog 
innehåller ett stort urval av prisvärda presenter, 

produkter, inredningsartiklar, godis, böcker, 
filmer och massa annat bra-att-ha. Ett brett 
sortiment för hela familjen. 
 Beställda artiklar betalas först vid leverans. 
Moms ingår i samtliga priser i katalogen.

Julstämning 
för hela  
familjen!

Klassisk julsaga med vackra illustrationer
Viktor Rydbergs

Tomten
Tomten är en älskad juldikt med mycket historia. Den publicerades första gången 
år 1881 och har sedan dess trollbundit både barn och vuxna i form av böcker och 
film. Här upplevs Tomten i en inbunden bok med vackra illustrationer av konstnären 
Ingrid Elf. En jättemysig saga att läsa med familjen på julafton.

29 sidor. Inbunden. Format: 215x270 mm.
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“Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård,
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.”

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 149:-
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Stämningsfullt julpaket 
med julkort, etiketter och 
dekorationer

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

10 exklusiva julkort
20 självhäftande julklappsetiketter
26 självhäftande juldekorationer

39:-39:-
Ord. pris 56:-

FYNDPRIS

2

3

En julhälsning är alltid uppskattad – 
skicka ett par julkort du också!

Dubbla julkort med 
kuvert
Åtta fina julkort med julmotiv av konstnären 
Charles Goulding. Korten är dubbelsidiga och 
innehåller texten ”God Jul & Gott Nytt År” i 
guldfärg. Det medföljer kuvert till varje julkort – 
redo att skickas när julen närmar sig.

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

Tjusig presentask med lyxiga praliner

Chokladblandning
En bit choklad är aldrig fel. Speciellt inte när det gäller ljuvliga 
chokladpraliner med smak av mjölkchoklad, kaffe, hasselnöt, vit 
choklad, kokos och ricotta med päron! Dessa tryfflar passar utom-
ordentligt till en kopp kaffe, avec eller som dessert efter en god 
middag. Perfekta att ge bort eller bjuda julgästerna på!

250 gram. Innehåller laktos, gluten och hasselnöt. Kan innehålla spår av andra nötter.

FYNDPRIS

59:-
Ord. pris 79:-

3

98:-
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Ljuvlig doftolja i fin  
presentförpackning
Doftolja 100 ml:

Jasmine Blossom
En snygg förpackning med 100 
milliliter aromatisk doftolja samt 8 
doftpinnar i trä. Placera en eller flera 
pinnar i oljan och sprid den härliga 
doften av jasmin i ditt badrum, 
vardagsrum eller sovrum. Ju fler 
pinnar du använder desto starkare 
effekt. Sprid väldoft i hemmet och 
för tankarna till ett lyxigt, 
avslappnande spa.

100 ml doftolja. 
8 doftpinnar.

4

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 189:-

Slipp torra händer med två 
lyxiga handkrämer

2 st handkrämer
En vacker presentförpackning 
med två mjukgörande och behag-
ligt doftande handkrämer. Båda 
handkrämerna innehåller sheasmör 
som är känt för sina skyddande 
egenskaper och gör händerna ex-
tra mjuka. En jättefin present till dig 
själv eller någon du tycker om!

Förpackning: 10,2x13x3 cm.
Handkräm 1: Lily Blossom & Shea, 30 ml.
Handkräm 2: Gardenia & White Peach, 30 ml.

5

98:-
Ord. pris 147:-
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Lätta på trycket till 240 sidor 
snuskigt roliga historier

Dassbok
Full av humor...
Boken som levererar de fånigaste 
skämten, dummaste uttalandena, bästa 
citaten och en himla massa onödig 
fakta – alltså fantastiskt underhållande! 
Häng upp på toaletten i det medföljan-
de snöret och läs när du har en stund 
för dig själv. Oavsett hur unken situa-
tionen är så sätter Dassboken ett smil 
på läpparna!

240 sidor. Format: 120x135 mm.

6

79:-

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 139:-

- Kan ni kontrollera 
däcken åt mig?
- Självklart herrn! 
Ett, två, tre och fyra. Ja, de sitter där allihop.

- Vad tycker du om den nya toalettborsten?
- Den är bra men jag föredrar toalettpapper.

Älskad jultidning med närmare 100 
års historia

Smålänningens jul 
2020
Smålänningens Jul är fylld med noveller och 
berättelser av våra gamla fina författare såsom 
Vilhelm Moberg, Harry Martinsson, Evert Wallert 
och många fler. Tidningen utgavs för första 
gången år 1924 och har sedan dess trollbundit 
både stora som små. I årets tidning hittar du 
många härliga berättelser, men också julkryss 
och fina pristävlingar. En god och fröjdefull jul 
önskar Smålänningens Jul!

40 sidor. Format: 235x325 mm.

7
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Söt och rolig pekbok med  
inbyggt ljud!
Bok med ljud:

Hjulen på bussen
Tryck på melodiknappen, lyssna, läs 
och sjung med! En rolig bok som kan 
användas på flera sätt om och om igen. 
Följ med djuren och upptäck allt roligt 
som händer när bussen åker ”genom 
hela staden”! Barnen kommer att älska 
att trycka på knappen, sjunga med och 
göra rörelserna till den klassiska barnvi-
san Hjulen på bussen.

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

8

Lägg fyra träpussel med Pippi 
och Emil!
Pussel 4-i-1:

Pippi och Emil
I denna fina presentask hittar du fyra 
träpussel med motiv från Pippi Lång-
strump och Emil i Lönneberga. Varje 
pussel innehåller 12 bitar och är en ut-
märkt start för de något yngre barnen.

4 st träpussel à 12 bitar. 
Format: 175x118 mm.

98:-

9

149:-
Ord. pris 159:-

Hjulen på bussen snurrar 
runt, runt, runt …
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1  Nyårsdagen, 5 Söndagen e. nyår, Trettondagsafton, 6 Trettondedag jul, 12 1 e. trettondedagen, 13 Tjugondedag jul, 19 2 e. trettondedagen, 26 3 e. trettondedagen, 27 Förintelsens minnesdag, 28  Konungens namnsdag.

2021

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG 

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Svea

Alfred
Alfrida

Rut

Hanna
Hannele

Kasper
Melker
Baltsar

August
Augusta

Erland

Gunnar
Gunder

Sigurd
Sigbritt

Jan
Jannike

Frideborg
Fridolf

Knut

Felix
Felicia

Laura
Lorentz

Hjalmar
Helmer

Anton
Tony

Hilda
Hildur

Henrik

Fabian
Sebastian

Agnes
Agneta

Vincent
Viktor

Frej
Freja

Erika

Paul
Pål

Bodil
Boel

Göte
Göta

Karl
Karla

Diana

Gunilla
Gunhild

Ivar
Joar

Trettondedag jul

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

5 Palmsöndagen, 7 Världshälsodagen - FN, 8 Dymmelonsdagen, Romernas nationaldag, 9 Skärtorsdagen, 10 Långfredagen, 11 Påskafton, 12  Påskdagen, 13 Annandag påsk, 19 2 i påsktiden, 

23 Världsboks- och upphovsrättsdagen, 24 1 i Ramadan, 26 3 i påsktiden, 30   Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag.

2021

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG 

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

Harald
Hervor

Gudmund 
Ingemund

Ferdinand
Nanna

Marianne
Marlene

Irene
Irja

Vilhelm
William

Irma
Irmelin

Nadja
Tanja

Otto
Ottilia

Ingvar
Ingvor

Ulf
Ylva

Liv

Artur
Douglas

Tiburtius

Olivia
Oliver

Patrik
Patricia

Elias
Elis

Valdemar
Volmar

Olaus
Ola

Amalia
Amelie

Anneli
Annika

Allan
Glenn

Georg
Göran

Vega

Markus

Teresia
Terese

Engelbrekt

Ture
Tyra

Tyko

Mariana

Valborgsmässoafton

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

v. 18

Emelie

Annandag Påsk

Påskdagen

Långfredagen

Påskafton

Skärtorsdagen

5 4 e. trefaldighet, 12 Apostladagen, 14   Kronprinsessans födelsedag, 18 Fruntimmersveckan börjar, 19 6 e. trefaldighet, 24 Rötmånaden börjar, 26 Kristi förklarings dag, 27 Sjusovardagen.

2021

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aron
Mirjam

Rosa
Rosita

Aurora

Ulrika
Ulla

Laila
Ritva

Esaias
Jessika

Klas

Kjell

Jörgen
Örjan

André
Andrea

Eleonora
Ellinor

Herman
Hermine

Joel
Judit

Folke

Ragnhild
Ragnvald

Reinhold
Reine

Bruno

Fredrik
Fritz

Sara

Margareta
Greta

Johanna

Magdalena
Madeleine

Emma

Kristina
Kerstin

Jakob

Jesper

Marta

Botvid
Seved

Olof

Algot

Helena
Elin

v. 27

v. 28

v. 29

v. 30

v. 31

Samla familjens aktiviteter på ett 
och samma ställe

Familjens planerings-
kalender 2021
I ett tidspressat schema underlättar det att 
planera. Familjens planeringskalender är en 
praktisk kalender med fem kolumner – en 
för varje familjemedlem. Det finns namns-
dagsregister samt gott om utrymme för egna 
anteckningar, så att inget viktigt glöms bort. 
Skapa ordning och reda i vardagen med en 
smidig familjekalender!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 250x350 mm.

11

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 134:-

Skydda dina bankkort

Antiskimmingkort
Ett enkelt skydd mot skimming och 
kortbedrägeri. Idag är det möjligt att 
trådlöst avläsa bankkort på nära håll, 
t.ex. med en mobiltelefon. Med ett 
antiskimmingkort i portmonnän skapas 
ett skyddsfält runtom dina bankkort 
som stoppar en eventuell stöld. Anti-
skimmingkortet är utformat som dina 
vanliga betalkort och platsar perfekt i 
plånboken.

Format: 85x54 mm. 98:-

10
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7-pack

7-PACK

149:-

Stilrena strumpor till vardag och fest

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

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

   Storlek 36/40

   Storlek 41/45

Ha alltid ett Första hjälpen-set 
tillgängligt

Första hjälpen-set
Smidigt kit med 51 tillbehör som 
hjälper om någon skadar sig. Det ingår 
små och stora plåster, kompresser, 
bandage, engångshandskar, våtser-
vetter för rengöring och sårtvätt, sax, 
tejp, pincett, säkerhetsnålar, visselpipa, 
kompass mm. Stå inte tomhänt om 
någon i din närhet gör sig illa – ha ett 
Första hjälpen-set hemma, i trä-
ningsväskan, bilen och båten.

51 tillbehör. Storlek: 160x100x50 mm.

14

12
13

149:-
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22

4 portioner

Ingredienser:
12 potatisar

600 gram rödspättafiléer

smör till fisken

   (OBS! vitpeppar)

1 x  

2 x ägg

1,5 x

1,5 x

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

23

2. Panera fisken. 

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

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

Ingredienser remouladesås

2 x 

2 x 

4 x    bostongurka

2 x              kapris

3 x              persilja

½ x              

1 x             

MJÖL

TALLRIK 1 TALLRIK 2 TALLRIK 3

ÄGG STRÖBRÖD & 
RIVEN KOKOS

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

tsk

krm

28

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

Dela då alla ingredienser i två.)

Ingredienser

2 x ägg

6 x 

2½ x

1/2 - 3/4

1 x      (eller kokosolja)

 
Så här gör du:

1. Smält smöret i en kastrull. 

2. Knäck äggen i en skål och tillsätt 

hälften av mjölken, alltså 3 deciliter, 

och allt mjöl. Vispa till klumparna har 

försvunnit och smeten är jämn och fin.

tsk

29

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

• Laktosfri: byt ut mjölken till havremjölk och laktosfritt smör

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

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

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

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

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

socker om du vill.

3. Vispa ner saltet och resten av mjölken.

4. Blanda ner det smälta 

smöret i smeten.

5. Ställ en stekpanna på spisen,  

häll i lite smör eller kokosolja och  

sätt plattan på medelvärme.

6. När smöret har smält är det 

dags att hälla i ett tunt lager av smeten.

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

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

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

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

8. Stek någon minut på andra sidan.

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

10. Servera med sylt och vispad grädde eller glass.

28

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

Dela då alla ingredienser i två.)

Ingredienser

2 x ägg

6 x 

2½ x

1/2 - 3/4

1 x      (eller kokosolja)

 
Så här gör du:

1. Smält smöret i en kastrull. 

2. Knäck äggen i en skål och tillsätt 

hälften av mjölken, alltså 3 deciliter, 

och allt mjöl. Vispa till klumparna har 

försvunnit och smeten är jämn och fin.

tsk

Bjud in barnen till köket!

Barnens bästa kokbok
En enkel och tydlig kokbok fylld med barnens favo-
riter. Barnens bästa kokbok innehåller massa recept på 
goda och lättlagade middagar, mellanmål, luncher och 
bakverk. Recepten är utformade med tydliga steg-för-
steg-anvisningar och bilder, så att barnen kan göra det 
mesta på egen hand. Det blir enkelt, roligt och gott!

33 sidor. Spiralbunden. Format: 220x300 mm.

Visp, pensel och slickepott i silikon!

Bakset i silikon
Här får du tre färgglada attiraljer för dina äventyr 
i köket. Perfekta för att snabbt slänga ihop en 
middag som omelett, paj och pannkakor eller för 
bakande av goda bröd, bullar, kakor mm. 
Tre smidiga tillbehör som underlättar 
matlagningen och bakandet!

Visp, pensel och slickepott i silikon och plast.

16

15

FYNDPRIS

119:-
Ord. pris 138:-

119:-
Ord. pris 149:-
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En helt ny serie av deckardrottningen 
Mari Jungstedt!
Mari Jungstedt:

Innan molnen kommer
En kontroversiell spansk åklagare, gift med en 
svenska, hittas mördad i en ravin nära Mar-
bella på den spanska solkusten. Lärarinnan Lisa 
Hagel har just flyttat till Spanien efter att hennes 
äktenskap gick i kras. På en flamencokurs träffar 
hon polisen och änkemannen Hector Correa och 
tillsammans börjar de nysta i det mystiska mordet. 
Snart inträffar ett liknande fall och spåren leder 
dem ända tillbaka till general Franco och Spaniens 
blodiga historia.

350 sidor. Inbunden. Format: 145x220 mm.

18

198:-
Ord. pris 341:-

Fotograf: Sarah Saverstam.

Fotograf: Anna-Lena Ahlström.

17

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 341:-

Den tionde och avslutande delen i   
Det stora århundradet!
Jan Guillou:

Slutet på historien
Efter drygt femtio år i exil återvänder förre SS-office-
ren Harald Lauritzen från Argentina. Hans återkomst 
vänder upp och ner på tillvaron för släkten Lauritzen. 
Onkel Harald är nämligen fortfarande nazist. Men hans 
erbjudande är oemotståndligt. Eric Letangs advokat-
byrå ställs åter inför en våg av moralpanik när pedofil-
skräcken leder till ännu en häxjakt. I den sista boken i 
serien får vi läsa om 1990-talet – en tid av ekonomis-
ka kriser, socialdemokratins begynnande nedgång 
samt ökande främlingshat och högerextremism.

Ca 430 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.
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Ragdoll

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

8

22 23 24 25 26 27 28

9

1 2 3 4 5 6 7

10

8 9 10 11 12 13 14

11

15 16 17 18 19 20 21

12

22 23 24 25 26 27 28

13

29 30 31 1 2 3 4

  Torsten Mattias Sigvard Torgny 
 

 

 Albin Ernst Gunborg Adrian Tora Ebba 
 

 Saga Torbjörn Edla Edvin 
 

 Matilda 

 Kristoffer Herbert 
 Edvard Josef Joakim 

 

 Kennet Gerda Gabriel 
 

 Rudolf Malkolm 

 Jonas Holger 
 Harald Gudmund Ferdinand Marianne 

 Pia Torun Mats Sivert Torkel Lage Maria 

 Elvira Erna Gunvor Adriana Tove Ebbe Camilla 

 Siv Torleif Ada Egon Viktoria Greger Maud 

 Christel Gilbert Gertrud Edmund Josefina Kim Bengt 

 Kent Gerd Rafael 
 Emanuel Ralf Morgan 

 Jens Holmfrid Ester Hervor Ingemund Nanna Marlene 

Marie
bebådelsedag

Midfasto-
söndagen

Jungfru Marie 
bebådelsedag

Mars
2021

3 i fastan

2 i fastan

Kronprinsessans
namnsdag

Vårdagjämning

Internationella 
kvinnodagen - FN

Världsvatten-
dagen - FN

Sommartiden 
börjar, flytta 
fram klockan en timmeTranafton

Palmsöndagen

Våffeldagen

Earth Hour

Sverige-
finnarnas 
dag

Påskdagen

Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton

Dymmel-
onsdagen

Norsk skogkatt

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag26
28 29 30 1 2 3 4

27
5 6 7 8 9 10 11

28
12 13 14 15 16 17 18

29
19 20 21 22 23 24 25

30
26 27 28 29 30 31 1

31
2 3 4 5 6 7 8

 
 

Peter 
Elof 

Aron 
Rosa 

 
Ulrika 

 
Laila 

Esaias 
 

 Jörgen 
André Eleonora 

 Herman 
Joel 

 Ragnhild Reinhold 
 Fredrik 

 
 Margareta 

 Magdalena 
 Kristina 

 

 
 

 Botvid 
 

 Helena 
 

 
Karin 

 
Arne 

Ulrik 
Alfons 

Dennis 
Silvia 

 
Leo 

Petra 
Leif Mirjam 

Rosita Aurora 
Ulla 

 
Ritva 

Jessika 
Klas 

Kjell 
Örjan Andrea 

Ellinor 

 Hermine 
Judit 

Folke Ragnvald 
Reine 

Bruno 
Fritz 

 
Sara 

Greta Johanna Madeleine 
Emma 

Kerstin 
Jakob 

 Jesper 
Marta 

Seved 
Olof 

Algot 
Elin 

Per 

 Kajsa 
Tage Arnold 

Alrik 
Inez 

Denise 
Sylvia 

8 e. trefaldighet

10 e. 
trefaldighet

Juli
2021

Rötmånaden 
börjar

Sjusovardagen

6 e. trefaldighet

9 e. trefaldighet

Drottningens
namnsdag

Apostladagen

Kronprinsessans 
födelsedag

Kristi förklarings 
dag
Fruntimmers-
veckan börjar

Kräftpremiär

Perser

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

12

22 23 24 25 26 27 28

13

29 30 31 1 2 3 4

14
5 6 7 8 9 10 11

15
12 13 14 15 16 17 18

16
19 20 21 22 23 24 25

17
26 27 28 29 30 1 2

 Kennet Gerda Gabriel   Rudolf Malkolm 

 Jonas Holger  Harald Gudmund Ferdinand Marianne 

 Irene Vilhelm Irma Nadja Otto Ingvar Ulf 

  Artur  Olivia Patrik Elias Valdemar 

 Olaus Amelie Anneli Allan Georg   

 Teresia  Ture    Filip 

 Kent Gerd Rafael  Emanuel Ralf Morgan 

 Jens Holmfrid Ester Hervor Ingemund Nanna Marlene 

 Irja William Irmelin Tanja Ottilia Ingvor Ylva 

 Liv Douglas Tiburtius Oliver Patricia Elis Volmar 

 Ola Emelie Annika Glenn Göran Vega Markus 

 Terese Engelbrekt Tyra Tyko Mariana Valborg Filippa 

4 i påsktiden

April
2021

Valborgs-
mässoafton

Konungens 
födelsedag

Första Maj

Annandag 
påsk

Romernas 
nationaldag

Världsbok- 
och upphovs-
rättsdagen

Marie
bebådelsedag

Våffeldagen

Palmsöndagen

5 i påsktiden

Tranafton
Sommartiden 
börjar - Flytta 
fram klockan en timme

Earth Hour

3 i påsktiden

Amalia

Världshälsodagen 
FN

Världsvatten-
dagen - FN

PåskdagenSkärtorsdagen Långfredagen PåskaftonDymmel-
onsdagen

2 i påsktiden

1 i Ramadan

Almanackan med de sötaste   
kattungarna!

Söta kattungar   
Almanacka 2021
Med fluffiga och sockersöta kattungar på varje 
blad är denna almanacka en given julklapp till 
kattälskaren! Komplett med namnsdagsregister, 
helgdagar och gott om utrymme för egna anteck-
ningar. Få ett leende på läpparna varje dag med 
denna oemotståndliga almanacka.

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.
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Tacos de   
Mole negro 
(Kycklingtacos med mole negr

o)

8 –10 portioner

3 msk majsolja

2 chipotlechilifrukter

1 anchochili

2 guajillochilifrukter

½ liter varm, kyckling-

 buljong

1 silverlök

5 vitlöksklyftor

2 tomater

6 katrinplommon

2 msk russin

1 krm torkad mejram

2 krm torkad oregano

2 krm torkad timjan

2 krm malda nejlikor

10 sötmandlar

10 pekannötter

10 jordnötter

2 msk pumpakärnor

2 msk sesamfrön

1 kg kycklingbröstfilé

3 dl vatten

20 g mörk choklad, 70 %

salt efter smak

till servering

varma tortillabröd 

 (se sidorna 13  –15)

picklad rödlök 

 (se sidan 124)

grön salsa (se sidan 90)

2 msk rostade sesamfrön

limeklyftor

Fräs chilifrukterna i cirka 30 sekunder på varje sida i en del av majsoljan 

(får inte brännas). Ta av stjälkarna på chilifrukterna, lägg frukterna i 

en skål och häll i buljongen. Låt stå i 30 minuter och mixa sedan allt-

sammans till en slät konsistens. 

Hacka silverlök, vitlök och tomater och fräs i några minuter i en del 

av oljan tillsammans med katrinplommon och russin. Rör ner mejram, 

oregano, timjan och malda nejlikor. Häll ner blandningen i chili-

vätskan i mixern och kör till en slät blandning.

 
Rosta sötmandlar, pekannötter och jordnötter i en torr stekpanna tills 

de börjar få färg. Tillsätt pumpakärnor och sesamfrön och fortsätt 

att rosta tills allt har fått färg. Häll även detta i mixern och kör till en 

jämn konsistens.

 
Bryn kycklingen på båda sidor i en gjutjärnsgryta i resten av oljan. 

Tillsätt den mixade blandningen samt vattnet och låt småkoka tills 

kycklingen är mör, det tar cirka 1 ½ timme. Häll av vätskan och riv  

köttet i strimlor med hjälp av två gafflar. Häll tillbaka vätskan och  

låt koka utan lock tills det mesta av den har kokat bort. Hacka chokla-

den och tillsätt den. Smaka av med salt.

Servera kycklingen tillsammans med tortillabröd, picklad rödlök, 

grön salsa, sesamfrön och limeklyftor.

Det här är Mexikos nationalrätt, enligt många. En klassisk, väldigt  

mustig  rätt med många ingredienser – och en av mina personliga  

favoriter. Egentligen är det mer en gryta baserad på kalkon eller  

kyckling som serveras med ris, men här har jag anpassat receptet så  

att det passar till kycklingtacos. En mixer är ett måste till detta recept.

 tacos med kyckling  47  
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TACOS 
DE CARNE 
CON ChIlE
(Tacos med chili)

8 –10 portioner
1 kg högrev
3 hela chipotlechilifrukter
1 hel anchochili
2 hela guajillochilifrukter
3 vitlöksklyftor
2 msk majsolja
1 tsk malen spiskummin
½ tsk malen koriander
1 tsk torkad oregano
1 tsk salt
1 msk honung
½ msk vetemjöl
33 cl öl
ca 6 dl köttbuljong

till servering
varma tortillabröd 
 (se sidorna 13 –15)
salsa på rostade tomater
 (se sidan 89)
jalapeñorelish 
 (se sidan 101)
picklad rödlök 
 (se sidan 124)

Skär köttet i 3×3  cm stora bitar. Ta av stjälkarna på alla chilifrukter och 
rosta dem i 20 –30 sekunder på bägge sidor i en het och torr stekpanna. 
Hacka vitlöken fint och bryn den och köttet i olja i en gryta (gärna av 
gjutjärn) eller i en stor kastrull. Tillsätt chilifrukterna, kryddorna och 
honungen. Pudra över mjölet. 

Tillsätt öl och buljong så att det täcker köttet. Låt småkoka under lock 
i cirka 3 timmar eller tills köttet börjar koka sönder. Rör om då och då.

Servera tillsammans med tortillabröd, salsa på rostade tomater, jala
peñorelish och picklad rödök. 

Ett av mina absoluta favoritrecept! Vill du så kan du tillaga chilin i gjut
järnsgryta eller stekpåse i ugnen i stället för på spisen. Hundra grader   
i cirka tre och en halv timme.
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106  tACoS

guacamole 
con gRanaDa
(guacamole med granatäpple)

4 –6 portioner
1 granatäpple eller 2 dl
 granatäpplekärnor
 (finns frysta att köpa)
½ silverlök
1 dl valnötskärnor
4 mogna avokador
2 msk hackad persilja
2 tsk finhackad röd
 jalapeño  eller röd 
 chili
ca 1 lime, saften av
ca ½ tsk salt

Rulla granatäpplet med tryck mot bordsytan. Dela det i två delar, håll 
ena halvan med den skurna ytan över en skål och banka hårt med en 
träslev ovanpå skalet så att kärnorna trillar ner i skålen. Gör likadant 
med den andra halvan.

Finhacka silverlöken och grovhacka valnötterna. Mosa avokadornas 
fruktkött grovt med en gaffel i en bunke eller i en mortel. Blanda 
ner samtliga ingredienser utom granatäpplekärnorna och smaka 
eventuellt  av med mer limesaft och salt. Rör ner granatäppel 
kärnorna precis före servering – de färgar nämligen av sig annars.
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SALSor, piCoS oCH GUACAMoLeS  107

guacamole 
con queSo
(guacamole med ädelost)

4 –6 portioner
½ silverlök
1 tomat
4 mogna avokador
25 g pekannötter
100 g grönmögelost,
 t.ex. ädelost
½ lime, saften av
ev. salt 

Finhacka silverlöken och skär tomaten i små tärningar. Grovhacka 
pekannötterna. Mosa avokadornas fruktkött grovt med en gaffel i en 
bunke eller i en mortel. Rör ner lök, tomat, nötter och limesaft. Smula 
ädelosten och blanda ner den. Smaka eventuellt av med salt.

7_Röror och saaser_20131217.indd   107 2013-12-18   14:45

Chili, avokado, spiskummin, lime, koriander... 
Nu snackar vi riktiga tacos!

Taco mexican style
Malin Eriksson, food concept explorer och flitig 
Mexikoresenär, har samlat recepten du behöver för 
den äkta mexikanska matupplevelsen. Här finns 
snabblagad plockmat med smaker som kan varieras 
i oändlighet. Pulled pork, kyckling, havskräftor och 
kantareller, eller varför inte lax, broccoli eller bönor? 
Oavsett om du är vegetarian, kött- eller fiskälskare 
finns här något för dig. Lägg till en het salsa, fyllig 
guacamole, grönsaker och sangria i glaset så är kväl-
len fulländad!

156 sidor. Format: 180x230 mm.

19

169:-



12

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 238:-

21

Snygg och portabel laddare 
som platsar i jackfickan

Powerbank, 
5000 mAh
Mitt i telefonsamtalet försvinner 
ljudet och insikten slår likt en knyt-
näve i magen. Du glömde att ladda 
mobilen. Med denna portabla lad-
dare i fickan kan du pusta ut – kapa-
citeten på 5000 mAh räcker gott och 
väl för att ladda upp din telefon. Och 
mellan användningstillfällena lad-
das powerbanken enkelt via dator. 
Mycket smidigt!

OBS! Medföljande laddningskabel passar enheter med micro USB-
port. Modeller med annan port (t.ex iPhone) kan använda egen 
laddningskabel så länge andra änden har USB-kontakt.

Gröna smoothies, buljonger, 
shots, detox, hälsotonics och 
kombucha!

Hälsodrycker
Anna Ottosson bjuder på smaker 
från hela världen – samlade i cirka 
60 recept som får dig att må bra! Låt 
Virgin Margaritas och lemonad konkur-
rera ut rosévinet och hemgjord slush 
svalka dig och barnen. Varför inte göra 
egen kombucha – elixiret som hittat in 
på finkrogarna. Eller koka en stärkande 
buljong. Här finns naturligt vitamin-
vatten utan socker och sötningsmedel, 
shots att svepa när förkylningarna går, 
och självklart gröna smoothies maxade 
med både näring och smak.

112 sidor. 
Format: 172x195 mm.

22
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Spela Yatzy med Mamma Mu och Kråkan!
Yatzy:

Mamma Mu
Yatzy är ett roligt spel där deltagarna kastar tärningar och 
försöker få bildkombinationer som ger så höga poäng som 
möjligt. Varje omgång tar cirka 20 minuter och den som 
samlar flest kryss i protokollet vinner. Ett roligt tärningsspel 
för hela familjen!

Tärningar, spelregler och poängblock medföljer.

23

Smart vattenmålningsbok som gör det 
möjligt att måla om och om igen!
Magisk vattenmålning:

Djur
Här finns mängder av roliga djur att måla och 
det behövs bara lite vatten för att färglägga. 
Färgerna sitter i pappret och kommer fram när 
vatten appliceras. Så ställ fram ett glas och låt 
barnen måla med den medföljande penseln. 
Därefter torkar pappret och återställer färgerna 
så att barnen kan måla om och om igen.

56 sidor. Inbunden. 
Format: 175x212 mm.

24
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Mjuk och ljuvlig lakrits!

Lakrits
Sverige är fyllt av lakritsälskare, bland 
andra vi på Bra Förlag. Därför har vi tagit 
fram två ruskigt goda lakritsblandningar, 
en sötare och en salt. Lakritsen är till-
verkad på hantverksvis av Brunberg i 
Finland, vilka har gjort lakrits sedan 1932. 
Lakritsen har en fyllig smak, fast konsis-
tens och läcker glans. 250 gram super-
god, mjuk lakrits i fin förpackning!

250 gram. Laktosfri. Innehåller gluten.

   Sötlakrits

   Saltlakrits

25
26

98:-

Vacker metallstjärna med  
smakfullt ljus

Metallstjärna med 
LED-ljus
Denna fina metallstjärna har en modern 
matt finish samt en tunn ljusslinga runtom 
sig. Ljusslingan har 15 LED-lampor som 
avger ett härligt ljus. Formen är stilren och 
passar i husets alla rum – häng upp den 
på väggen i vardagsrummet, barnkam-
maren, i fönstret eller ställ på fönsterkarm 
och hylla. Enkel och modern ljuskälla till 
husets alla rum!

Storlek: 29,5 cm hög.
Drivs med 3 st AA-batterier 
(ingår ej).

27

149:-

14
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Smidigt anteckningsblock   
till kylskåpet

Magnetiskt   
Anteckningsblock
Ett smart anteckningsblock med mag-
net på baksidan, så att det alltid finns 
tillgängligt på kylskåpet när du behöver 
det. Utmärkt för viktiga anteckningar, 
meddelanden till familjen, shoppinglista 
och så vidare. Sidorna är perforerade 
och enkla att riva av. Aldrig mer kommer 
anteckningsblocket att vara som 
bortblåst!

64 linjerade och 
perforerade blad. 
Format: 75x150 mm.

28
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Pryd hemmet med två stora 
svartvita planscher – perfekta 
för inramning!
2 st planscher:

Zebra och elefant
Njut av oförglömliga motiv på två av 
jordens mest praktfulla djur - zebran 
och elefanten. Här ser vi zebran med 
sin ikoniskt mönstrade päls och elefan-
ten med sitt hårda men ändå så vänliga 
utseende. Det svartvita temat lyfter fram 
och fångar härliga detaljer som zebrans 
man och elefantens karaktäristiska hud. 
Planscherna har standardformatet 30 x 40 
cm och kan lätt ramas in. 

2 st planscher. 
Format: 300x400 mm. 
Levereras i skyddande kartong.

29
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Läs om snabbast, störst och starkast!

Rekordboken
I Rekordboken hittar vi en himla massa roliga 
och spännande rekord. Ur bokens 192 sidor 
får du lära dig om vilket djur som lever längst, 
vem det var som först bröt ljudvallen, den kall-
laste platsen i vårt solsystem, vilken den största 
dinosaurien var och givetvis många, många fler 
spännande och förbluffande rekord. Superrolig 
bok för barn i alla åldrar!

192 sidor. Inbunden. Format: 225x283 mm.

Filmen om Pelle – katten utan 
svans!
DVD:

Pelle Svanslös
I den nya filmen lever kattungen 
Pelle Svanslös ett härligt liv ute på 
landet tillsammans med Birgitta – 
flickan som älskar honom så mycket.  
När ett ruskigt oväder för honom 
alldeles ensam till staden Uppsala så 
hamnar han i en främmande värld. 
Han får nya vänner men ställs också 
inför svåra utmaningar. Vågar han fort-
sätta vara snäll? Räcker han till för att 
bli hjälte? Och kommer han någonsin 
att komma hem till Birgitta igen? Följ 
med på äventyr med Pelle Svanslös 
och träffa Elaka Måns, Bill och Bull 
och den söta Maja Gräddnos!

Speltid: 1 tim. 7 min. Språk: Svenska.

30
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Tusenbitarspussel med vilda 
djur från världens alla hörn
Pussel 1000 bitar:

Vilda djur
Det här fina pusslet innehåller 
många av världens mest häpnads-
väckande djur. Allt eftersom att bi-
tarna hamnar på plats upptäcker du 
spännande rovdjur, växtätare och 
diverse fågelarter, många som du 
säkerligen inte såg när du tittade på 
omslaget. Lägg pusslet och hänförs 
av björnar, lejon, giraffer, flamingos, 
pingviner, den kramgoa pandan och 
många fler av jordens mest fasci-
nerande djur. Ett härligt pussel att 
lägga tillsammans med familjen!

1000 bitar. 
Format: 680x490 mm.
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Två roliga pussel från 
Walt Disneys film 
Frost!
Pussel 2-i-1:

Frost
Lägg juliga pussel med 
Anna, Snögubben Otto, 
Prins Hans med flera! I 
denna fina presentkartong 
medföljer två pussel i olika 
svårighetsgrad, det ena 
med 24 bitar och det andra 
på 50 bitar. Varje pussel har 
ett fint motiv från filmen 
Frost, baserad på H.C 
Andersens klassiska saga 
Snödrottningen. En rolig 
aktivitet för alla barn!

24 och 50 bitar. Format: 245x175 mm samt 
305x215 mm.
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Fyra skärbrädor för att särskilja 
kött, fisk, fågel och grönsaker

4 st skärbrädor
Är det dags att införskaffa nya skärbrä-
dor? Här ingår fyra stycken stora skärbrädor 
i formatet 38x28 cm. Skärbrädorna har olika 
färg så att du vet vilken som hör till t.ex. 
kyckling eller grönsaker, och de är dess-
utom böjbara så att du enkelt häller ned 
hackade råvaror i skål eller gryta.

4 st skärbrädor i plast. Format: 38x28 cm.
OBS! Ska diskas för hand.

36

98:-

Fräscha upp köket med snygga knivar!

Knivset
Fem moderna köksknivar i rostfritt stål och skaft i valbar färg. Knivarna kommer 
i fem olika storlekar och passar hela familjens behov. De ligger stadigt i handen och 
den smakfulla designen ger dem en modern känsla som passar i alla hem. En perfekt 
julklapp till hushållet, landstället, släkt och goda vänner!

Diskas för hand.

      Ljusgrå    Ljusgrön34 35
FYNDPRIS

398:-
Ord. pris 449:-
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Laga goda och variationsrika gröna 
middagar på under en halvtimme!

Veckans vego
Här hittar du tydliga och temabaserade kapi-
tel med säsongsbundna recept på vegetarisk 
mat – alla snabba att tillaga och fantastiskt 
goda! I Veckans vego finns inköpslistor för olika 
matsedlar såsom “1 matkasse - 3 middagar”, allt-
i-en-gryta, supersoppor, matiga sallader, “mid-
dag och matlåda”, och tidsscheman som minskar 
tiden i köket. Här finns även knepen för hur du 
tar vara på rester och lätt varierar rätterna. God 
och nyttig mat för hela familjen!

192 sidor. Format: 198x233 mm.

37

38

Fotograf: Charlie Drevstam.
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Sätt ugnen på 125 grader. 
Koka upp vinet i en ugnsfast gryta. Lägg ner köttet och 

koka upp. Skumma av, fyll på med fond och koka upp igen. 
Skumma av en gång till. Tillsätt kryddor, grönsaker och 
svål. Fyll på med vatten så att köttet täcks. Lägg ett lock 
på grytan och ställ in den i nedre delen av ugnen 8 timmar. 

Ta ut grytan och ta upp köttet. Sila av vätskan och 
koka ner den tills cirka 6 dl återstår. Smaka av med salt 
och peppar och red med maizena. 

Garnityr: Stek baconet i lite olja i en stekpanna på 
medelvärme. Lyft upp det när det är frasigt och tillsätt 
löken. Stek löken i olja på medelvärme tills den är gyl-
lene och mjuk, cirka 10–15 minuter. Lyft upp löken och 
stek svampen gyllene i fettet som är kvar i pannan. Blanda 
svampen med bacon, lök och timjan i pannan. Låt allt ste-
ka ihop någon minut och blanda ner det i såsen 5 minuter 
före servering. 

Skär köttet i 4 portionsbitar och värm det i såsen. 
Servera gärna med en god och ganska fet potatispuré (se 
sidan 135).

Ett annorlunda sätt att tillaga bœuf på som passar utmärkt om du har fest och inte har lust att ser-
vera bœufen som en traditionell gryta. Köttet blir inte lika intensivt inmarinerat när du helsteker 
det. Föredrar du bitar är det bara att tärna köttet i grytbitar, det är också gott. Högreven funkar att 
byta ut mot putsad oxkind. På restaurang Sjön hade vi den här rätten på lunchmenyn varje måndag.

Bœuf 
bourguignon 
på bit

1 kg högrev 
750 cl rött vin 

1 liter kalvfond, se sidan 150
3 lagerblad 

10 kvistar timjan 
1 gul lök, halverad 
1 morot, halverad 

100 g baconsvål
10 hela svartpepparkorn 

maizena till redning 
salt och nymald svartpeppar 

 G A R NI T Y R 

200 g bacon, grovtärnat 
250 g hela små steklökar, skalade 
100 g champinjoner, i mindre bitar 

10 kvistar timjan, plockade blad 
matolja till stekning 

salt och nymald svartpeppar

4 personer

98

Ånga fisken eller koka upp vatten med salt, lägg i fisken 
och ta av kastrullen från plattan. Sätt tillbaka och låt 
småsjuda, runt 80 grader, knappt bubbla, tills fisken är 
42 grader, cirka 8–10 minuter.

Smält 50 g smör till äggsåsen i en kastrull på  
medelvärme. Rör i mjölet. Tillsätt hälften av mjölken un-
der konstant vispning. När det kokar, tillsätt resten av 
mjölken och fiskspadet – också under vispning. Koka 
10 minuter till under sporadisk vispning. Smaka av 
med salt och peppar. Tillsätt ägg, persilja, brynt smör 
och citronskal. Smaka av med salt och peppar.

Servera torsken med äggsåsen och gärna kokt potatis.

Det här är en maträtt som många har växt upp med. En rätt som andas enkelhet och kräver bra rå-
varor för att komma till sin rätt. Du vill ha en fin bit fisk och en tät sås med mycket ägg och generöst 
med persilja.

Kokt torsk

500 g torskfilé
salt

ÄG G S Å S

50 g smör
2 msk vetemjöl

5 ½ dl standardmjölk
½ dl fiskspad

3 kokta ägg, hackade
1 dl finhackad bladpersilja

½ dl brynt smör
½ citron, finrivet skal

salt och nymald vitpeppar

MED ÄGGSÅS OCH PERSILJA

4 personer

137

Koka potatis, morot och salladslök i vatten i en kastrull 

tills de börjar mjukna, tillsätt sen blomkål och haricots 

verts. Häll av kokvattnet så det bara finns lite vätska kvar 

i botten innan du tillsätter mjölken. 

Värm mjölken i en separat kastrull. Häll mjölken 

över grönsakerna och låt stå och dra en stund. Smaka av 

med salt. 

Lägg i smöret, rör om och servera.

Jag minns smaken av den här soppan men kommer inte riktigt ihåg hur mamma gjorde den. Min 

variant är väldigt enkel: bara koka grönsakerna mjuka, ta av kastrullen från plattan när de nästan 

är klara, häll över varm mjölk och ha i lite smör och salt. När mamma gjorde den åt mig använde 

hon ofta fryst grönsaksmix, det man använde på 80-talet. Soppan är som en variant på ängamat.

Mammas 
grönsakssoppa 

2 potatisar, i bitar 

1 stor morot, i skivor 

1 salladslök eller 5 cm purjolök, skivad 

½ blomkålshuvud, i små buketter 

150 g haricots verts, i bitar 

8 dl standardmjölk 

50 g smör 

salt

4 personer

Ett 70-tal favoriträtter av  
stjärnkocken Tommy Myllymäki!
Myllymäki:

Samlade favoriter
Tommy är en av Sveriges mest meriterade 
kockar med många fina priser, framgångsrika 
krogar och bästsäljande kokböcker i bagaget. 
I Samlade favoriter hittar vi favoriträtterna som 
han lagar ofta, både hemma och på restaurang, 
såsom en fyllig Boeuf Bourguignon eller per-
fekt kokt torsk med äggsås. Här finns allt från 
snabbt och enkelt till mer komplicerade kom-
poneringar. Men oavsett vad du väljer blir det 
fantastiskt gott.

176 sidor. Inbunden. 
Format: 195x245 mm.

FYNDPRIS

269:-
Ord. pris 324:-

149:-
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Förhöj dina blombuketter   
med en glasvas!

Vas med blomsterstöd
Klassiska blomvaser är fina men det är ofta svårt 
att styra hur de vackra blommorna ska stå. Med ett 
blomsterstöd har du mer kontroll över dina blomster 
då du tilldelar varje blomma sin egna specifika plats. 
Sprid ut blommorna i stödets alla mönster, piffa till 
med häftiga strån, blad och kanske någon spän-
nande gren, och vips har du en sagolik bukett som 
tar platsen till en helt ny nivå!

Storlek: ca 8 cm hög och 10 cm i diameter.

39

Stor bricka med vackert blomstermönster

Dekorationsbricka
Fin bricka i storleken 40 x 26 cm, klädd i ett blomstermönster 
i sobra färger. Utmärkt för att bära ett par kaffekoppar och goda 
bakverk, men även som smakfull dekorationsdetalj i bl.a. 
kök och vardagsrum. Placera på bordet med ett par 
värmeljus eller en vas blommor – supersnyggt. 
Bjud hushållet på en smakfull 
dekorationsbricka!

Format: 40x26x3,5 cm.

40

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 249:-

FYNDPRIS

179:-
Ord. pris 249:-

Rejäl serveringsbricka i 
formatet 40 x 26 cm!
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Skämt och klurigheter för alla åldrar!

501 superroliga gåtor
I 501 superroliga gåtor får vi knäcka massor av gåtor 
i varierande svårighetsgrad samt skratta åt finurliga 
påståenden och skämt. Många av bokens gåtor är även 
illustrerade med roliga teckningar som sätter ett smil på 
läpparna. Bjud dig själv och din omgivning på många 
timmars klurigheter och skratt!

112 sidor. Inbunden. Format: 140x217 mm.

41

Uppfinningsrika och roliga  
experiment för alla barn!

Experimentverkstan
Bygg en vattenraket och skjut iväg mot skyn 
för att lära dig om lufttryck. Blås jättesåp-
bubblor och undersök ytspänning. Bygg ett 
maskterrarium för att studera daggmaskar-
nas tunnelbyggen och bygg en drake för att 
lära dig om grundläggande aerodynamik. 
Här finns massa spännande experiment 
att utföra och materialen hittar du hemma 
eller i din affär En rolig bok som inspirerar 
barnen till stora upptäckter.

160 sidor. Inbunden. 
Format: 223x283 mm.

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 141:-

Vad gjorde bowlaren när klotet fastnade?

 
Hur vet man att en brandman har väldigt bråttom?

Han får eld i baken.

Han fick såklart ränna efter det.

179:-
Ord. pris 242:-

42
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Med sexton miljoner sålda böcker firar Jonas 
Jonasson tio år som globalt fenomen!
Jonas Jonasson:

Hämnden är ljuv AB
En tunnklädd medicinman i Stockholm. Entreprenören 
som säljer hämnd på burk. Ett hämndlystet par. Och 
han som alla vill hämnas på. Allt kryddat med ett par 
målningar av oklart värde. Victor Svensson har stora 
planer för Alderheims konsthandel och vägen till makt 
går via konsthandlarens dotter Jenny. Medicinmannen 
Ole Mbatian har länge önskat sig en son och till hans 
stora glädje dimper det ner en nästan fullvuxen sådan 
framför hans fötter. Hugo Hamlin får en briljant affärsidé. 
Vad gör du om någon trampar dig på tårna? Ställer so-
porna på fel ställe eller repar din bil? Företaget Hämnden 
är ljuv AB är strax ett faktum.

Ca 380 sidor. Inbunden. 
Format: 135x210 mm.

43

Tionde boken i serien om Marianne Jidhoff!
Denise Rudberg:

Tio grisar nere
I Tio grisar nere bjuds vi återigen in bakom fasaderna 
på Stockholms finaste gator. Här gläntas också dörren 
till Londons exklusiva elit, där nattsvarta hemlig-
heter ruvar i varje vrå. En sen septemberkväll skjuter 
maskerade män ihjäl flera gäster på östermalmskrogen 
Paraden. Det brutala dådet blir en internationell nyhet 
och Marianne Jidhoff med kolleger granskas kritiskt i 
jakten på gärningsmännen och det eventuella vittne 
vars handväska hittats på krogens toalett. Mitt i allt finner 
Marianne ett gammalt meddelande från sin avlidne 
make Hans, och gamla sår rivs upp på nytt.

Ca 374 sidor. Inbunden. 
Format: 140x200 mm.

44

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 341:-

Fotograf: Charlie Drevstam.

Fotograf: Kristian Pohl.

198:-
Ord. pris 249:-
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Nu blir det ännu roligare 
att lära sig läsa, skriva 
och räkna!
Två pysselböcker:

Vi lär oss
Med dessa två pysselböcker 
får barnen på ett pedago-
giskt och lekfullt sätt bekanta 
sig med siffror och bokstäver, 
där principen är repetition för 
att förstå samband. Det finns 
lätta skrivövningar, räkneex-
empel och roliga bilder att 
färglägga. En kul och stadig 
grund inför skolstarten!

32 + 32 sidor. Format: 210x297 mm.

45

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 129:-

Samla bilder med gubben Pettson 
och katten Findus!
Memo: 

Pettson & Findus
Memory är ett roligt och lärorikt spel för de 
yngre barnen. Spelaren lyfter två brickor åt 
gången och om brickorna har samma mo-
tiv får spelaren en poäng, annars läggs de 
tillbaka på rygg. Det gäller att minnas vart 
respektive bricka låg så att man hinner plocka 
på sig flest par. Ett fartfyllt spel som tränar 
både minne och bildsinne!

40 st brickor med 20 olika motiv. 149:-

46

Två album till 
kanonpris!
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Vacker dagbok med 
bokband och    
tygklädd rygg!

Följ ditt liv och din utveckling under åren

5 års dagbok
I 5 års dagbok förenas de kommande årens händelser 
på ett och samma ställe. Varje sida innehåller ett datum 
och sex rutor – en ruta för varje år samt en extra för 
ytterligare anteckningar. Skriv ned dina tankar och 
erfarenheter och påminn dig själv om det som hänt 
de senaste fem åren!

370 sidor. Inbunden. Format: 110x170 mm.

Lär dig att sticka de skönaste sockorna

Stora sockboken
Trodde du att sockor måste vara enfärgade, 
eller på sin höjd randiga? Då får du tänka om! 
Stora sockboken innehåller 45 unika mönster med 
starka färger och underbar dekor – perfekta för att 
sticka sköna och personliga sockor. Här finns sock-
or i regnbågens alla färger och med spännande 
mönster – från ränder och rutor till blommor, djur 
och figurer – alla formgivna av författaren själv, 
Jorid Linvik. Mönstren i boken är tydligt beskriva 
med diagram och foton.

190 sidor. Inbunden. Format: 190x260 mm.

48

47

FYNDPRIS

129:-
Ord. pris 169:-

189:-
Ord. pris 212:-



25

Undrar du vad det är för lustig liten fågel som sitter på 
fönsterblecket?

Vad är det för fågel?
En praktisk handbok som hjälper dig att snabbt identifiera vad för 
sorts fågel du ser – med massor av fina fotografier och teckningar. 
Boken är indelad i olika miljöer såsom trädgård, skog, öppna landskap, 
sjöar, hav och kust – så att du lätt kan avgränsa sökandet. Du får även en 
snabbkurs i vad du speciellt ska titta efter för att kunna fastställa en fågel-
art, som storlek, form, stjärt, markeringar, flygsätt med mera.

128 sidor. Format: 100x190 mm.

49

Lyckas med odlandet trots  
begränsat med tid och utrymme

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

95 sidor. Inbunden. 
 Format: 200x200 mm.

50

98:-
Ord. pris 114:-

FYNDPRIS

179:-
Ord. pris 264:-
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Vik papper och skapa fantastiska  
enhörningar!

Origami med magiska 
enhörningar
Origami är konsten att vika papper till vackra 
skulpturer och här hittar du massor av enhör-
ningar och andra roliga mönster att vika. Det 
medföljer 25 stycken pappersark i olika färger 
så att du snabbt kommer igång. Det är lite klu-
rigt så följ instruktionerna noggrant. Snart viker 
du sagolika skapelser på nolltid!

96 sidor. Format: 215x280 mm.

51

Korsord, pyssel och klurigheter för 
alla barn!

Barnens Bästa Kryss 
och Pyssel
Här finns över 40 roliga korsord, labyrinter, 
finn-fem-fel, prick-till-prick och massa annat kul 
som utmanar barnens fantasi och problemlös-
ningsförmåga. Det är klurigt men roligt, och det 
medföljer facit till alla frågor. Fullspäckat album 
med underhållning för barn i åldrarna sex år 
och uppåt.

32 sidor. Format: 210x250 mm.

52

79:-

98:-
Ord. pris 126:-
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Utmana din intelligens med tankenötter från 
Mensa – det internationella sällskapet för 
personer med hög IQ!
Mensa:

Håll hjärnan i trim
Mensaexperten Robert Allen har samlat en mängd 
kniviga och roliga bildgåtor som skickar dina hjärnceller 
på träningsläger! Med bokens klurigheter får du öva upp 
ditt logiska resonemang och slutledningsförmåga. Och 
oavsett vilken nivå du befinner dig på från start så kom-
mer de varierande utmaningarna garanterat att ge dina 
hjärnceller en redig och mångsidig workout – så att du 
presterar på topp resten av året. En onekligen klurig och 
rolig bok som ger många timmars underhållning!

176 sidor. Format: 130x200 mm.

53

169:-

139:-

En antiinflammatorisk kokbok framtagen 
i nära samarbete med tarmfloran!
Food Pharmacy:

Kokboken
Succéboken Food Pharmacy lärde oss om antiinflam-
matorisk kost, bakterier, antioxidanter och veten-
skapliga studier. Här kommer fortsättningen - en 
kokbok som förenklar din vardag och gör kroppen 
glad. Rätterna är gluten-, mjölk- och sockerfria och 
innehåller mängder med grönsaker, kryddor och en 
del nötter - allting skonsamt tillagat, fullproppat med 
näring och riktigt gott. Här finns måltider för alla 
tillfällen: snabba vardagsrätter, lyxigare fine dining-
rätter och närande smoothies. Ingen diet – bara 
hälsosam mat för alla!

168 sidor. Format: 175x245 mm.

54
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Klassiska och nya oförglömliga kladd-
kakor – en bok för chokladälskaren!

Kladdkakor Deluxe
Vill du bjuda på något riktigt smaskigt utan att 
tillbringa flera timmar i köket? Här är boken 
för dig. Frida Skattberg utgår från den klassiska 
kladdkakan som vi alla älskar, men lägger till sin 
egen twist: kanske en glasyr eller frosting, en 
krämig fyllning eller olika kladdkaksbottnar i flera 
lager. Här finns himmelska kakor som chokladkaka 
med nutellamaräng, dulce de leche med havssalt, 
kladdkakstårta och många fler utsökta bakverk.

94 sidor. Format: 172x223 mm.

55

169:-

Goda bakverk på nolltid!

Bakplåt med    
pappersformar
Baka 12 muffins åt gången med denna smarta 
bakplåt och medföljande formar! Placera formarna 
i plåten, häll i smeten och sätt in i ugnen. Inom kort 
serverar du fina och goda bakverk med minimalt 
nedsmutsande. Bakplåten är dessutom non-stick 
och kan användas utan formar 
om man vill!

Bakplåt och 60 st pappersformar. 
Format: 350x265 mm.

FYNDPRIS

169:-
Ord. pris 228:-

56
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Smarta middagar och andra enkla  
ugnsrätter!

Mat på en plåt
Den charmige Tareq Taylor bjuder på hälsosam 
mat där enkla råvaror och spännande kryddor 
kombineras till läckra middagar på en och samma 
plåt. Att laga middag på en plåt är matlagning på 
enklaste vis. Det är snabbt och smidigt (även till 
många personer), minskar mängden disk och blir 
fantastiskt gott. Boken innehåller mycket grönt 
men även kött, fisk och fågel. Här finns dessutom 
goda bröd, pizza med olika fyllningar, kakor i lång-
panna och hemgjord müsli. Det blir enkelt, gott och 
nyttigt!

160 sidor. Inbunden. Format: 200x265 mm.

57

Fem matbehållare för middagar, luncher, rester m.m!

5 st matbehållare
Färgglada matlådor från 2 deciliter upp till 1,8 liter. Utmärkta till 
storkoket, jobbluncher, mellis, matresterna till morgondagen och 
mycket mer. Behållarna är gjorda för smart förvaring – placera dem i 
varandra med locken ovanpå så tar de minimalt med plats.

Tål att placeras i frys. Tål mikrovågsugn så länge man tar av locket först. Diskas för hand.
Rymmer ca 2 dl, 3 dl, 6 dl, 1 liter och 1,8 liter.

58

89:-

64

TORSK  MED  
TOMAT  OCH  BASILIKA 

1. Värm ugnen till 180 grader, varmluft. 2. Dela tomaterna i halvor. Lägg ut dem i en ugnsform. Lägg fisken ovanpå, ringla över olja och salta.  Baka sedan i ugnen i cirka 20 minuter. 3. Repa under tiden bladen på basilikan och strimla dem grovt om de är stora.
4. Ta ut formen och strö över basilikabladen. Det är gott med lite kokt spaghetti eller  gnocchi till, som vänds runt i den goda vätskan. Pressa gärna lite citron över fisken och servera direkt.

4 PORTIONER

4 portionsbitar torskfilé  
à ca 100 g, med skinn4 mogna tomater

3 msk olivolja
1 tsk salt
1 kruka basilika

TILL SERVERING

ev citron i klyftor

”En härlig och enkel fiskrätt med få men fantastiska italienska smaker. Mosa 
 gärna tomaterna lite när du tar ut formen så blir det riktigt saftigt och gott.”

|    F I S K  O C H  S K A L D J U R
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B RIT TATÅRTA 

1. Snoppa och rensa jordgubbarna. Blanda dem med fläder-

saften i en bunke och låt stå i cirka 30 minuter.

2. Värm ugnen till 180 grader, varmluft.

3. Rör smör och socker pösigt med elvisp. Tillsätt gulorna 

medan du vispar. Blanda mjöl och bakpulver och blanda 

ner i äggsmeten varvat med mjölk eller grädde.

4. Lägg ett lätt oljat bakplåtspapper i en långpanna och 

bred ut smeten på papperet med en slickepott.

5. Vispa äggvitorna till marängen till hårt skum. Vispa  

ner strö- och vaniljsocker och bred ut marängsmeten 

över sockerkakssmeten. Toppa med nötter och mandel 

och grädda i cirka 20 minuter, tills kakan har fått lite 

färg. 

6. Ta ut och kakan och låt den kallna. Dela den sedan mitt 

itu i två halvor (eller så har du bakat två stora bottnar 

genom att dubblera receptet).

7. Vispa grädden med florsockret till fyllningen. 

8. Lägg en kakdel (med marängen uppåt) på ett stort fat 

eller en bricka. Bred ut jordgubbarna och sedan grädden 

och lägg den andra delen ovanpå (med marängen uppåt). 

Servera direkt.

10–12 BITAR

SOCKERKAKA

125 g rumsvarmt smör

1 dl strösocker

3 äggulor

1 ½ dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

drygt 1 dl mjölk eller  

vispgrädde 

MARÄNG

3 äggvitor

1 ¾ dl strösocker

1 tsk vaniljsocker

FYLLNING

½ liter färska jordgubbar

½ dl koncentrerad flädersaft

5 dl vispgrädde

1 msk florsocker

TOPPING

3 dl nötter och mandel, 

hackade

”Min absoluta favorittårta – som också kallas Margaretatårta,  pinocchiotårta och 

 herrgårdstårta. Mjuk sockerkaka till krispig maräng och så grädde och bär till 

det … Tårtan är perfekt att göra till många, antingen gör du en plåt och delar 

 kakan i två delar, eller så gör du två plåtar med två hela bottnar till en jättetårta.”

|    N Ä R  U G N E N  Ä N D Å  Ä R  V A R M
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1. Värm ugnen till 180 grader, varmluft.
2. Skala och skär pumpaköttet i bitar som är ungefär  

2 centimeter stora. Dela zucchinin i halvor på längden. 
Skär  halvorna i kvartar som är lika stora som pumpa-
bitarna. Skala och finhacka vitlöksklyftorna.

3. Lägg zucchini- och pumpabitarna på en plåt. Fördela 
vit lökshacket, rosmarinbladen och mandeln över allt-
ihop. Salta och peppra. Ringla till sist över olivolja och 
blanda runt. Rosta i ugnen i cirka 35 minuter.

4. Ta ut plåten och toppa med klickar av ricotta samt  
russin och kapris. Servera direkt, gärna med grillad 
fisk som tonfisk, lax eller torsk.

PUMPA OCH  ZUCCH INI  

M ED  KAPRIS,  MANDEL  OCH  RUS SIN 

”Här har vi en komplex liten anrättning i fina färger, där mandeln tillför textur 

och ricottan krämighet. Den rostade pumpans sötma och kaprisens syra är en 

riktigt bra kombination, om jag får säga det själv.” 

4 PORTIONER

400 g pumpa, t ex muscat
400 g gul och grön zucchini
2 vitlöksklyftor
bladen från en kvist färsk 

rosmarin
50 g sötmandel
½ tsk salt
nymald svartpeppar
2 msk olivolja
250 g ricotta
1 dl russin
10–12 jättekapris

|    G R Ö N T
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Pysselboken för alla pokémonfans!
Pokémon:

Pysselbok med  
klistermärken
Den här tjocka pysselboken är fullproppad 
med roliga pyssel, kluringar, labyrinter och 
all möjlig spännande pokémon-fakta! Så 
gnugga geniknölarna, spela pokémon-spelet, 
skriv namn-dikter och lär dig mer om Alolas 
pokémon. Labyrinter, ordsök, namndikter, 
matcha typen, korsordsklur och mycket 
mer!

80 sidor. Format: 210x270 mm.

59

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 143:-

Underbart doftande schampotvålar 
tillverkade på veganska råvaror
2 st veganska shampotvålar:

Lavender & Olive
En fin presentask med två härliga tvålar - en 
utmärkt gåva till dig själv eller någon du 
tycker om. I förpackningen ingår två stycken 
schampotvålar, den ena med en klassisk doft 
av oliv och den andra lavendel - båda gjorda 
på ekologiska råvaror. Så stig in i en varm 
dusch, löddra upp en av tvålarna med hän-
derna, applicera, massera, skölj ur och njut av 
den härliga doften och känslan av ditt hår!

2 st schampotvålar. 
Vikt: ca 60 gram per tvål. FYNDPRIS

119:-
Ord. pris 142:-

60
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Tre rysliga pocketböcker för alla 
deckarfans!

Deckarpaketet
Kniv (Jo Nesbø)
Harry Hole har förlorat allt. När han vaknar, bak-
full och med händer och lakan indränkta i blod, 
inser han att botten är nära. Snart inleds en jakt 
på en gammal fiende och en mörk hemlighet 
som ligger dold i en natt han inte kan minnas.

Lazarus (Lars Kepler)
En död man hittas i en lägenhet i Oslo. I frys-
boxen görs ett fruktansvärt fynd. Strax kon-
taktar en tysk kommissarie Joona Linna om ett 
mordfall utanför Rostock. Mönstret är vansin-
nigt men omöjligt att ignorera. Om någon 
återvände från döden - är det ett mirakel eller 
en mardröm?

1793 (Niklas Natt och Dag)
Gustav III är död. Ett år har gått sedan skotten 
föll på maskeradbalen. Kronprinsen är omyndig 
och krigsåren har tömt statskassan. Riket styrs 
av egenintressen, folket far illa och missnöje 
samt paranoia frodas.

3 st pocketböcker. 582 + 542 + 452 sidor.

Förhöj rummet med massor av 
hemtrevliga ljuspunkter

Ljusslinga,
30 LED-ljus
Den här trevliga och drygt 3 meter långa 
ljusslingan skapar en stjärnhimmelsliknande 
effekt på valfri plats. Lägg den i en skål för att 
samla allt ljus på en plats, eller sprid ut bland 
t.ex. glas och tallrikar på ett vackert dukat 
bord. Det blir festligt, mysigt och prydligt! 
Snygg ljusslinga med 30 stycken LED-ljus!

Längd: ca 3 meter. Drivs med 2 st AA-batterier (ingår ej).
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Fullspäckad box med alla 23 av Astrid 
Lindgrens biofilmer!
23 DVD-box:

Astrid Lindgren
Alla har vi minnen av Astrid Lindgrens oförglöm-
liga sagor, från böcker, film och annat. De har 
en speciell plats i våra hjärtan. I denna enorma 
filmbox ryms samtliga 23 av Astrid Lindgrens bio-
filmer såsom Pippi Långstrump, Ronja Rövardot-
ter, Bröderna Lejonhjärta, Alla vi barn i Bullerbyn, 
Emil i Lönneberga, Madicken, Lotta på Bråkma-
kargatan och många fler. En samling fantastiska 
filmer som barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
kommer att älska i många år framöver!

Speltid: 34 tim. 28 min. Språk: Svenska.

63

Det perfekta bokpaketet  
för minstingarna!
6 små böcker:

Greta Gris
Det här lilla bokpaket innehåller 6 
stycken charmiga småsagor med den 
omtyckta Greta Gris. Böckerna är på 8 
sidor vardera och handlar om vanliga 
vardagshändelser som små barn kan 
känna igen sig i. Paketet innehåller 
sagorna: Greta gillar, Greta i förskolan, 
Greta leker ute, Gretas familj, Greta är 
hemma och Gretas vänner.

6 böcker à 8 sidor, 48 sidor totalt. Inbundna. Format: 90x90 mm.
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white swan by Steep Trail Media

sparkling cupcakes by Steep Trail Media

champagne glasses by Steep Trail Media

colourful balloons by Steep Trail Media

Vackra hälsningskort till presenten 
eller blomman!

Hälsningskort för 
alla tillfällen
Här får du 10 fina dubbelvikta kort med 
motiv för alla tillfällen – utmärkta när du 
ska ta med dig en gåva till festen, middags-
bjudningen, studentskivan eller kanske när 
en god vän behöver piggas upp. Hälften av 
hälsningskorten har formatet 110x89 mm 
och resterande 70x70 mm. De mindre korten 
har även stansade hål så att de lätt fästes på 
en blomma eller gåva. En bild säger mer än 
tusen ord, men ett vänligt ord säger mer 
än tusen vänliga tankar!

10 dubbelvikta kort. 
Format: 5 st 110x89 mm och 
5 st 70x70 mm.

baby feet by Steep Trail Media golden fireworks by Steep Trail Media
christmas feeling by Steep Trail Mediaflowers by Steep Trail Media
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Sköna ankelstrumpor till vardag 
och fest

Ankelstrumpor 
8-pack
Här får du 8 bekväma par ankelstrumpor 
– utomordentliga när vanliga strumpor 
är för varma eller när de inte ska synas i 
skorna. Strumporna är märkta med ÖKO-
tex vilket säkerställer att de är fria från 
skadliga tillsatser. Fabrikerna följer BSCI 
och arbetar för bra arbetsförhållanden.

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

   Storlek 37/40

   Storlek 41/4566
65 149:-

8-pack
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Grillteknikerna som ger dig  
körkort vid grillen!

License to grill
I denna trevliga grillbok lär du dig allt du 
behöver för en lyckad grillkväll. Här finns 
recept både till vardags och fest, på kött, 
fisk och vegetariskt. Och självklart får 
du även tips om de bästa marinaderna, 
rubsen, såserna och tillbehören - allt för 
att ta rätterna till nästa nivå. Så släng på 
dig smokingen, trä på dig grillvantarna 
och skruva upp Gladys Knight på hög-
talarna. Snart kommer grannskapet 
upptäcka att du har ”licence to grill”!

128 sidor. Inbunden. 
Format: 165x165 mm.
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54  B O W L S ,  P U D D I N G A R  O C H  G R Y N

SAMS BOWL
2 PORTIONER

Min man, Sam, är en stor inspirationskälla för mig. Han 

provsmakar allt jag gör. När han säger att något jag 

tillrett smakar nyttigt, då vet jag att det är mer nyttigt 

än gott … Men han äter snällt ändå! Det här är hans 

eget recept på bowl och den är både nyttig och god. 

Klorofyll och spirande livskraft från ärtskott, nyttiga 

fettsyror i avokadon och krämig sötma från bananen 

gör dig redo för en energifylld dag.

3 bananer, frysta eller färska

1 paket ärtskott, 100 g

1 avokado

en nypa vaniljpulver

TOPPA MED:

2 msk gojibär

2 msk hampafrön

2 msk bipollen

Skala och dela bananen, lägg i en påse och frys in, om du 

vill använda frysta bananer. Har du en stark mixer kan 

du mixa de frysta bananerna med en gång. Annars tinar 

du bananerna i cirka 10 minuter. Mixa bananerna med 

ärtskott, avokado och vaniljpulver till en len kräm. Toppa 

med gojibär, hampafrön och bipollen. 

EXOTISK  
BROCCOLIBOWL
2 PORTIONER

Broccoli är grönt och liksom de gröna bladen 

innehåller det klorofyll. Men broccoli innehåller även 

C-vitamin och andra antioxidanter.  Tillsammans med 

ananasens nyttigheter – enzymet bromelain som är 

bra för magen, och som motverkar inflammationer – 

är det här en riktig skjuts för din hälsa.

1 ½ dl broccolibuktter, färska eller frysta

250 g fryst ananas eller exotisk mix

2 dl kokosvatten

1 banan

1 avokado

en skvätt citronjuice

Skär broccolibuketterna i mindre bitar. Mixa med övriga 

ingredienser till en len konsistens. 

5 kom igång-tips 

Läs recepten och skriv en inköpslista.

Inhandla råvarorna.

Arrangera frukt och grönsaker fint, och  

fixa en superfood-hylla i skafferiet. 

Utmana dig själv med att göra ett nytt  

recept varje dag. Se om du kan få med en  

kompis på utmaningen.

Bara börja! Ta en måltid i taget. 

Visste du att goji betyder glad? 

Äter du gojibär håller du dig både 

frisk och glad!
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LINGONGRYN  
MED SÖTA RUSSIN
2 PORTIONER

Du kan lika gärna låta grynen stå över dagen 
som natten. Gör i ordning burkar med de torra 
ingredienserna i förväg och lägg till bär och vatten. 
Istället för att tillsätta kokospalmsocker kan du söta 
med t.ex. honung eller lönnsirap vid servering.

2 dl gryn, t.ex. havre, bovete eller quinoa

2–3 dl vatten eller mandelmylk 

en nypa salt

2 dl lingon, frysta eller färska

1 msk kokospalmsocker  

1 msk russin

TOPPING:

½ dl pekannötter

1 tsk malen kardemumma

Blanda grynen med vatten eller mylk (den mindre 
mängden om du använder frysta bär, som avger vätska 
när de tinar) och övriga ingredienser och låt stå i 
1–8 timmar. Toppa med hackade pekannötter och 
kardemumma.

OVERNIGHT OATS  
MED CHIAFRÖN
2 PORTIONER

En riktig skidåkarfrukost som passar om du behöver 
vara mätt länge! Både chiafrön och havregryn 
är proppfulla med fibrer. Du får extra energi av 
mandelsmöret. På sidan 141 kan du läsa om hur du 
gör ditt eget mandelsmör. Krydda gärna lite extra på 
vintern med 1 tsk vardera av malen kardemumma, 
kanel och ingefära.

2 dl havregryn

3 msk chiafrön

4 dl mylk

3 msk riven kokos

en nypa salt

ev. malda kryddor

TOPPING:

2 msk mandelsmör

4 msk färska eller frysta blåbär och hallon

1 banan

Blanda samman ingredienserna i en burk och rör runt. 
Låt stå i minst 30 minuter i kylskåpet och servera med 
mandelmylk och topping. 
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Byt ut mellanmålen och få en   
ordentlig hälsoboost!
Superfood boost:

Energifyllda    
mellanmål
Snabba och enkla recept utan vitt socker, 
mjölkprodukter eller gluten. Bokens 69 
recept är baserade på raw food-ingredienser 
som inte upphettas över 42 grader, allt för 
att bevara näringen på bästa sätt. Byt ut 
mackan mot en smoothie med avokado och 
blåbär, eller overnight oats med havregryn, 
chiafrön, mandelsmör och kokos. Eller prova 
nice cream – lika god som glass men betyd-
ligt nyttigare. 69 inspirerande mellanmål 
varav många även passar som frukost, 
lunch eller middag!

94 sidor. Inbunden. 
Format: 203x233 mm.
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Fotograf: Stian Broch.

Nysläppt fristående thriller av    
deckarkungen Jo Nesbø!
Jo Nesbø:

Kungariket
Mekanikern Roy lever ett enkelt liv uppe i bergen. Men 
friden störs när lillebror Carl återvänder till barndomstrak-
terna med en ny fru och stora planer. Carl är en entreprenör 
och vill bygga ett stort hotell för att återuppliva bygden, 
men hemligheter från brödernas barndom gör sig snart på-
minda. Roy har alltid skyddat Carl, men denna gång verkar 
brodern ha gått alldeles för långt. Ett ödesmättat familje-
drama med mångbottnad intrig och ett tempo som kan 
mäta sig med de bästa Harry Hole-böckerna.

400 sidor. Inbunden. Format: 160x230 mm.
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Skruvmejslar i standardiserade  
storlekar

6 st skruvmejslar
Smidigt set med 6 stycken skruvmejslar för 
vanligt förekommande skruvstorlekar. Det ingår 
3 stycken mejslar för platta spår samt 3 stycken 
för stjärnspår. Mejslarna är 15-26 centimeter 
långa och ger dig gott om grepp tack vare 
gummitäckta handtag. Häng upp dem på väg-
gen i verkstaden i det medföljande racket så att 
de alltid finns tillgängliga när du behöver dem. 
Skruvmejslar med gummitäckta handtag och 
upphängbart rack.

6 st skruvmejslar. Längd: 15-26 cm.
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Godispåsen med sött, syrligt och salt!

Gott & Blandat, 700g
Den optimala påsen när du vill häva i dig godis. 
Genom att balansera sött, syrligt och salt kan du 
maximera intaget godis innan sockerillamåendet 
kickar igång. Och tack vare påsens innehåll på 700 
gram får du sannolikt ut flera tillfällen att frossa, 
något som självklart ska betraktas som ett plus.

700 gram godis.

72

Bjud på riktigt gott käk i helgen!

Äntligen helg:
Lite vassare, mycket godare
Tom Sjöstedt, tidigare Årets kock och guldmedaljör 
med kocklandslaget, tycker att en pizza kan vara 
en lika stor matupplevelse som ostron och löjrom. 
Här radar han upp 15 härliga menyer för både vardag 
och fest. Inspireras av recept som majskyckling med 
gulbetor och rotsellericrème, toast med pilgrims-
musslor, en het fredagschili och chokladfondant med 
gräddfilsglass. Dessutom får vi humorfyllda tips om 
vilka moment man kan hoppa över. För ibland ska 
inte maten vara krånglig – bara god!

163 sidor. Format: 200x245 mm.
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Aromatiskt doftljus med lock för längre 
varande doft
Doftljus med lock:

White ginger
Låt sinnena slappna av till den ljuvliga och lyxiga 
doften av indisk White Ginger Lily. Ett vackert doft-
ljus i glaskupa för de stunder du behöver koppla av. 
Tänd doftljuset, tappa upp ett varmt bad och få ett 
välförtjänt och nästintill mediterande 
avbrott. En given julklapp till 
dig själv eller någon du bryr 
dig om!

160 gram paraffinvax. Brinntid: 35 tim. 
Storlek: 8 cm högt.
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Sluta köp tändstickor och   
tändargas!

Elektrisk tändare
Den här smarta tändaren är uppladdnings-
bar och startas med ett enkelt knapptryck. 
Tack vare längden är du långt ifrån lågan och 
den böjbara toppen gör det enkelt att komma 
åt i lyktor och ljushållare. Lågan brinner i ett 
par sekunder per knapptryck och när batteriet 
väl tar slut laddas den enkelt via USB-kontakt.

Uppladdningsbar tändare. Längd: 26 cm. Laddas via USB.

75



38

Den självklara kalendern för alla  
sportintresserade

Fotbollsalmanacka 2021
I Fotbollskalendern finner du kalendarium med 
dagar och datum samt bilder och fakta om världens 
12 bästa spelare. Varje blad pryds av en fotbolls-
stjärna såsom Messi, Ronaldo, Salah och Zlatan 
tillsammans med en faktaruta om spelarens längd, 
vikt, position och kännetecken. Håll alla bollar i 
luften med Fotbollskalendern 2021!

13 blad. Spiralbunden. Format: 210x430 mm.

2021JUNI
T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Namn: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro
Född: 5 februari 1985Längd: 185 cm
Vikt: 81 kg
Klubb: Juventus
Tidigare klubbar: Nacional, Sporting CP, Manchester United, Real Madrid CF
Position: Vänstermittfältare, anfal-lare
Styrkor: Teknik, dribblingar, frispar-kar, avslut
Nationalitet: Portugal

Cristiano 

Ronaldo

Fotbollskalendern 2021   7
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2021MAJ
L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Namn: Mohamed Salah Ghaly
Född: 15 juni 1992
Längd: 175 cm
Vikt: 71 kg
Klubb: Liverpool
Tidigare klubbar: Arab 
Contractors, Basel, Chelsea, 
Fiorentina, Roma
Position: Offensiv mittfältare
Styrkor: Passningar, dribblingar, 
avslut
Nationalitet: Egypten

Mohamed

Salah Ghaly
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2021Januari
F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Namn: Lionel Andrés Messi 

Cuccittini
Född: 24 juni 1987

Längd: 170 cm

Vikt: 72 kg
Klubb: FC Barcelona

Tidigare klubbar: Newell´s 

Old Boys
Position: Anfallare

Styrkor: Spelförståelse, teknik, 

snabb, avslut
Nationalitet: Argentina

Lionel 

Messi

Fotbollskalendern 2021   2
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Fin atlas med roliga bilder och fakta!

Min världsatlas
Med den här boken får barnen upptäcka 
allt spännande som världens länder och 
hav har att erbjuda. Boken lär ut vad som 
är typiskt och utmärkande för olika regioner 
och världsdelar och allt presenteras med fina 
illustrationer och vacker färgsättning. Det finns 
mycket att upptäcka, såsom berömda platser 
och sevärdheter, häftiga djur, folk och växter, 
naturresurser mm!

32 sidor. Inbunden. Format: 223x282 mm.
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Riktigt bröd med enkla metoder

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

160 sidor. Format: 205x258 mm.

Stärk självkänslan och få ut det mesta  
möjliga av livet!

Du är fantastisk
En samling inspirerande citat och råd som hjälper dig att 
se livet från den ljusa sidan och minnas att du förtjänar 
det bästa - för du är fantastisk! När vi kämpar med livets alla 
utmaningar är det lätt att känna sig osäker och inte tillåta sitt 
sanna jag att glänsa. Med denna bok får läsaren söka svaren 
i sitt inre och finna positiva tankar som stärker självkänslan. 
En inspirerande bok som alla har nytta av med jämna mel-
lanrum!

160 sidor. Inbunden. 
Format: 105x145 mm.

En fin presentbok 
till någon du bryr 
dig om! 
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Ciabatta

3 CIABATTA • JÄSTID 10–14 TIMMAR

Det bästa med ciabatta är att den passar till allt: frukost, middag, vardag eller fest. Förbered 

degen på morgonen om du ska servera brödet till middagen eller på kvällen om du vill ha 

ett härligt frukostbröd. Med det här receptet behöver du inte ens knåda degen.

380 g kallt vatten

1 tsk torrjäst

500 g vetemjöl special

1 ½ tsk salt

Väg upp vattnet i en bunke och rör ut jästen i det. Väg sedan upp 

alla övriga ingredienser, häll rakt ur förpackningen och nolla 

vågen mellan varje ingrediens så sparar du disk.

Rör samman ingredienserna för hand med hjälp av en slev, slicke-

pott eller degskrapa. Du kan köra degen i degblandare, men det  

är inte nödvändigt. Det viktiga är att allting blandas ordentligt.  

Se till att inget mjöl ligger torrt och oblandat.

Täck bunken med plast och låt degen vila i rumstemperatur i 

10–14 timmar.

Sätt ugnen på 230–250 °C, varmluft (om du inte har varmluftsugn, 

se s. 19). Sätt in en plåt i mitten av ugnen och placera en annan 

plåt längst ner i ugnen (den ska skydda ugnen när du senare  

kastar in vatten i den).

Skrapa ut degen på ett väl mjölat underlag. Den är ganska kladdig 

och ska vara det. Mjöla lätt ovanpå degen.

Dra ut degen till en rektangel och skär den i 3 delar. Ta ut plåten 

från mitten av ugnen och lägg ett bakplåtspapper på den. Lyft  

försiktigt över de 3 bröden till plåten och sätt in den mitt i ugnen. 

Kasta samtidigt in ett halvt glas vatten på den nedersta plåten 

och stäng luckan direkt.

Grädda bröden i 18–20 minuter.

Låt svalna något innan du skär i dem.

∏ 88 ∏

Croissanter
12 CROISSANTER – JÄSTID 12–14 TIMMAR

Croissanter tar sin lilla tid att kavla. Därför är det så smidigt att kunna göra det kvällen 
innan om man vill njuta av dem till en helgfrukost. 

Tips!
Croissanter har en tendens att läcka ut smör 
under gräddningen. Om smöret rinner ner 
på botten av ugnen ryker det väldigt mycket, 
även nästa gång du värmer upp ugnen. Sätt 
därför gärna en extra plåt under croissant-
plåten, som kan samla upp eventuellt smör 
och sedan bara diskas av.

150 g kall mjölk
150 g kallt vatten
10 g färsk jäst
20 g strösocker
10 g flingsalt
50 g kallt smör,  

hyvlat tunt med  
en osthyvel

500 g vetemjöl  
special

TILL KAVLING OCH 
UTBAKNING
250 g kallt smör
1 ägg att pensla 

med

Väg upp vätskan i en bunke och rör ut jästen i den. Väg alla övriga ingre-
dienser, häll rakt ur förpackningen och nolla vågen mellan varje ingredi-
ens så sparar du disk.

Knåda degen i en degblandare/assistent i 5 minuter på lägsta hastighe-
ten. Om du knådar för hand dubblar du tiden. Var noga med att inte till-
föra mer mjöl till degen än vad receptet anger.

Stjälp ut degen på ett lätt mjölat underlag och kavla ut den till en  
kvadrat, 40 x 40 cm.

Dela smöret i 4 delar, och lägg dem tätt tillsammans i mitten av degen.

Vik degen över smöret och tryck ihop kanterna så att inget smör kan krypa 
ut. Plasta in degen i plastfolie och lägg den i kylen 20–30 minuter.

Kavla ut degen till en rektangel, 30 x 50 cm, se bild s. 35. Kavla försiktigt 
så att degen inte spricker, mjöla lätt ovanpå så att kaveln inte fastnar. 
Borsta bort mjölet och vik degen i ett treslag. Plasta in degen på nytt och 
lägg i kylen 20–30 minuter.

Vänd degen så att du kavlar den åt motsatt håll jämfört med förra gång-
en. Kavla ut degen på nytt på samma sätt och vik i ett treslag. Lägg 
degen i kylen igen 20–30 minuter.

Upprepa kavling och treslag och lägg degen i kylen 20–30 minuter.

Kavla ut degen 20 x 60 cm och skär den sedan i 12 stycken trianglar.

Rulla varje triangel från den bredaste delen.

Lägg alla rullade croissanter med skarven nedåt på en plåt klädd med 
bakplåtspapper. 

Ställ plåten i kylen i 12–14 timmar.

Ta ut plåten ur kylen och sätt ugnen på 200 °C, varmluft (om du inte har 
varmluftsugn, se s. 19). Pensla croissanterna med uppvispat ägg.

Grädda croissanterna i mitten av ugnen i 20 minuter.

Låt svalna något innan du äter dem.

∏ 134 ∏

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

Jag satte den här pizzadegen lite för sent och stod därför och provsmakade en glutenfri 
pizza halv tolv på natten, i min ensamhet när alla andra hade gått och lagt sig. Och blev 
fullkomligt överraskad, trots att jag själv hade gjort receptet! Den här degen ger en pizza 
som är till förväxling lik en ”vanlig” pizza, med en tunn, krispig och seg botten. Spadet från 
kikärtorna har samma funktion som ägg i degen, de binder samman och ger ett luftigare 
inkråm. Pizzan kan alltså ätas även av personer som är allergiska mot ägg. Degen kan för-
beredas och förvaras i kylen tills det är pizzadags.

120 g rismjöl
80 g potatismjöl
10 g färsk jäst
1 tsk salt
20 g olivolja
50 g aquafaba (spadet 

från en burk kikärtor, 
se s. 25)

150 g kallt vatten
2 tsk fiberhusk

rismjöl till utbakning

Väg upp alla ingredienser utom fiberhusk och blanda med en 
elvisp eller hushållsassistent med visp till en slät smet. Tillsätt 
fiberhusk under vispning och blanda degen i 3 minuter. 

Täck bunken med plast och ställ i kylskåpet i 8–14 timmar.

Stjälp ut degen på ett underlag mjölat med rismjöl. Dela degen  
i antingen 2 bitar som väger 200 g eller 4 bitar som väger 100 g.

Sätt ugnen på 230 °C, varmluft (om du inte har varmluftsugn,  
se s. 19).

Kavla ut pizzabottnarna direkt på bakplåtspapper. 

Toppa pizzorna med valfria tillbehör.

Grädda pizzorna, en plåt i taget, i mitten av ugnen i 10–12  
minuter.

FYNDPRIS
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Ord. pris 308:-

78



40

6-pack81
82

80

Många timmars pyssel som håller hjärnan i trim!

Sudoku:
300 sifferpussel
Sudoku är fängslande, smått beroendeframkallande och 
viktigast av allt – roligt! I denna sudokusamling hittar du 300 
kluriga sifferpussel, i fem olika svårighetsgrader, som kan hålla 
dig sysselsatt i timmar. Så greppa pennan, leta fram suddet 
och ta dig an utmaningen!

300 sidor. Format: 111x179 mm.

83

79:-

Färgglada strumpor för alla tillfällen

Färgade strumpor 
6-pack
Sex par bekväma strumpor i en härlig blandning 
av färger. Strumporna är märkta med ÖKO-tex 
vilket garanterar att de är fria från skadliga tillsat-
ser. Fabrikerna följer även BSCI som arbetar för bra 
arbetsförhållanden.

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

   Storlek 33/36

   Storlek 37/40

   Storlek 41/45

6-PACK

149:-
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En ny ryslig och fartfylld thriller med   
Piet Hoffmann och Ewert Grens!
Anders Roslund:

Sovsågott
De var båda fyra år när de försvann samma dag. 
Nu sörjs de på samma kyrkogård i var sin grav. Men 
varken flickan under det vita träkorset eller flickan som 
heter Linnea finns i sina kistor. Och för att förstå hur 
de hör ihop måste kriminalkommissarie Ewert Grens 
och infiltratören Piet Hoffmann besöka den mörkaste 
av mörka världar och utkämpa sitt hittills svåraste, 
skitigaste och farligaste uppdrag. Efter Tre sekunder, 
Tre minuter, Tre timmar och Jamåhonleva kommer 
Sovsågott, en gastkramande rysare där skillnaden 
mellan liv och död är tre år.

400 sidor. Inbunden. Format: 145x220 mm.
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Fotograf: Emil Eiman.

En bok om jägare, fiskare, vanligt folk och 
en sann äkta humor!

Bäcka-Markus bravader
Den populäre författaren Birger Lundqvist glädjer 
sin stora och trofasta läsekrets med en ny samling 
färgstarka och roliga skildringar från jakter, fisketu-
rer, vardagskiv och söndagsliv. Bäcka-Markus brava-
der är en verkligt rolig bok, fylld av gemyt och glada 
nappatag mellan såväl jägare och fiskare och deras 
utsedda offer. Boken är fylld av en smittande humor 
och man skrattar länge åt historierna, åt livsglädjen 
och de muntra situationer som Bäcka-Markus mer eller 
mindre frivilligt hamnar i.

255 sidor. Inbunden. Format: 130x210 mm.
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Läs på. Träna. Preppa. Överlev.

365 överlevnadskunskaper 
som kan rädda ditt liv
Överlevnadssituationer kan uppstå när som helst 
och gränsen mellan liv och död kan vara hårfin. Den 
bästa beredskapen är kunskaper och färdigheter, och 
i boken hittar du 365 viktiga lärdomar, tips och tricks. 
Du lär dig färdigheter för alla årstider och terrängtyper, 
som skog, fjäll och stadsmiljö. Du får insikt i livsnöd-
vändiga behov såsom skydd, eld, vatten och föda 
samt lära dig navigation, första hjälpen, signalering, 
självförsvar och mycket mer.

286 sidor. Inbunden. 
Format: 155x226 mm.
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Få med dig varmt kaffe eller annan dryck på resande fot!

Termos
En ordentlig och riktigt snygg termos med dubbla väggar i rostfritt stål. 
Termosen rymmer 700 ml dryck och är perfekt till utflykten, men även 
som en prydlig kanna på matbordet. Håll varm dryck varm och kall 
dryck kall med en praktisk termos!

Termos i rostfritt stål. Volym: 700 ml.
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Praktisk pannlampa med inställbar 
ljusstyrka samt blink-funktion

Pannlampa
Jo, visst ser man lite fånig ut med en pannlam-
pa på, men det är det värt! Hur många gånger 
har man inte ilsknat till av att se för dåligt i mörk-
ret? Varje gång man slagit i tån uppe på vinden 
eller snubblat över rötter på kvällspromenaden. 
Med denna pannlampa blir livet lite enklare. Den 
har 12 inbyggda LED-lampor och du bestämmer 
själv hur kraftigt den ska lysa. Lampan kan blinka 
för att göra dig extra tydlig ute på vägarna 
och banden är anpassningsbara.

Pannlampa med justerbart ljus 
och pannband. 
Drivs på batterier (ingår ej).

Härlig almanacka med bilder från Sveriges alla hörn

Sverigealmanacka 2021
Upptäck vårt lands fantastiska vyer samtidigt som du planerar månadens 
händelser. För att underlätta planeringen presenteras varje blad med föregå-
ende, nuvarande och kommande månad. Varje blad har också en passande bild 
för årstiden, med blommande ängar, soliga skärgårdar och snötäckta landskap.

13 blad. Spiralbunden. Format: upphängd 240x350 mm.
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Lär dig att tillaga panang curry, pad thai, 
tom kha gai och mycket mer!

Super Tasty Thai!
Andrapristagaren i fjolårets Mästerkock, Wichuda-
porn Chaiyasaeng, visar hur du kombinerar spän-
nande ingredienser och smaker till utsökt thaimat. 
Många har upptäckt thaimaten, men få vet hur man 
tillagar den själv. Boken innehåller 45 inspirerande 
recept på förrätter, huvudrätter, desserter och även 
drycker. Här finns klassisk thai, favoriter från Wichuda-
porns uppväxt samt nyare rätter, somliga med en mer 
västerländsk touch. Och om en ingrediens är svårfunn-
nen nämns även svenska alternativ!

120 sidor. Inbunden. 
Format: 176x247 mm.
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Goda och matiga mackor lagade   
från grunden!

Mackor
Alla älskar en god smörgås och här visar matskriben-
ten Jonas Cramby hur vi tar mackan till nästa nivå. I 
över 100 recept lär vi oss tillaga perfekta versioner av 
klassiker som club sandwich, reuben och BLT samt be-
kanta oss med mer exotiska smörgåsar som muffulet-
tas, tortas, po’boys och banh mis. Vi lär oss att baka de 
perfekta bröden, göra egen ost och charkuterier, samt 
vilka tillbehör och verktyg vi ska ha hemma – allt för att 
skapa den godast möjliga mackan!

172 sidor. Inbunden. Format: 183x243 mm. 149:-
Ord. pris 179:-
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Stor karta   
– nästan    
1 meter bred!

Stor karta över världens länder och hav
Plansch:

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

Format: 839x470 mm. Levereras i skyddande papprulle.
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Stilren anteckningsbok med 
prickade och linjerade sidor!

Anteckningsbok
Organisera dina tankar och planer på en 
och samma plats. Varannan sida är prickad 
och den andra linjerad så att du både kan 
rita och skriva. Perfekt för arbete, studier, 
egna projekt och annat roligt som är värt 
skriva ned. En fin anteckningsbok i 
behändigt format, 17 x 20 cm!

192 sidor. Inbunden. Format: 170x200 mm.
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Landet höststädning 26-2
7/9

Boka tid med Kalle för att plocka 

upp båten
Torka av utemöbler – köp ren

görings-

medel!
Plocka fram presenningar f

rån loftet 

och skydda möbler
Ställ in solstolar, cyklar mm i förrådet

Starta varmvattnet
Töm kylskåp
Plocka in ved
 
 
 
Grillkväll med Peterssons 1 1/9

Fördrink – Alkoholfri jordgubbsdaquiri?

Toast med kräftstjärta
r, citron, 

dill, mayo
Grillspett – Fläskfile, chorizo, paprika, 

champinjoner?
Glass med bär och sockerlag?

Bestäm tid!!
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Rottweiler

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag30
26 27 28 29 30 31 1

31
2 3 4 5 6 7 8

32
9 10 11 12 13 14 15

33
16 17 18 19 20 21 22

34
23 24 25 26 27 28 29

35
30 31 1 2 3 4 5

 
 

 Botvid 
 

 Helena 
 

 
Karin 

 
Arne 

Ulrik 
Alfons 

Dennis 
Silvia 

 
 

 
 

 
 

 
Stella 

 
 

Verner 
Ellen Magnus Bernhard 

Jon Henrietta 

 Signe 
 

Lovisa 
 

Rolf Fatima 
Hans 

 Albert 
Arvid 

Sam 
Justus 

Alfhild 
 

Adela 

 Jesper 
Marta 

Seved  
Olof 

Algot 
Elin 

Per 

 Kajsa 
Tage Arnold 

Alrik 
Inez 

Denise 
Sylvia 

 Roland 
Lars Susanna 

Klara 
Kaj 

Uno 
Estelle 

 Brynolf 
Valter 

Lena 
Måns 

Bernt 
Jonna Henrika 

 Signhild Bartolomeus 
Louise 

Östen 
Raoul 

Leila Hampus 

 Albertina 
Vidar Samuel Justina 

Alva 
Gisela 

Heidi 

Drottningens
namnsdag

11 e. 
trefaldighet

13 e. 
trefaldighet

12 e. 
trefaldighet

9 e. 
trefaldighet

10 e. 
trealdighet

Augusti 
2021

Kräftpremiär

14 e. 
trefaldighet

Sjusovardagen

Surströmmings-
premiär

Neutral kalender 2021   9
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Golden retriever

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

26

28 29 30 1 2 3 4

27
5 6 7 8 9 10 11

28
12 13 14 15 16 17 18

29
19 20 21 22 23 24 25

30
26 27 28 29 30 31 1

31

2 3 4 5 6 7 8

  Peter Elof Aron Rosa  Ulrika 

 Laila Esaias   Jörgen André Eleonora 

 Herman Joel  Ragnhild Reinhold  Fredrik 

  Margareta  Magdalena  Kristina  

   Botvid   Helena  

 Karin  Arne Ulrik Alfons Dennis Silvia 

 Leo Petra Leif Mirjam Rosita Aurora Ulla 

 Ritva Jessika Klas Kjell Örjan Andrea Ellinor 

 Hermine Judit Folke Ragnvald Reine Bruno Fritz 

 Sara Greta Johanna Madeleine Emma Kerstin Jakob 

 Jesper Marta Seved Olof Algot Elin Per 

 Kajsa Tage Arnold Alrik Inez Denise Sylvia 

8 e. trefaldighet

10 e. 
trefaldighet

Juli
2021

Rötmånaden 
börjar

Sjusovardagen

6 e. trefaldighet

9 e. trefaldighet

Drottningens
namnsdag

Apostladagen

Kronprinsessans 
födelsedag

Kristi förklarings 
dag

Fruntimmers-
veckan börjar

Kräftpremiär

Neutral kalender 2021   8 2020-04-29   23:28

 Havanese valp

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

8

22 23 24 25 26 27 28

9

1 2 3 4 5 6 7

10

8 9 10 11 12 13 14

11

15 16 17 18 19 20 21

12

22 23 24 25 26 27 28

13

29 30 31 1 2 3 4

  Torsten Mattias Sigvard Torgny 
 

 

 Albin Ernst Gunborg Adrian Tora Ebba 
 

 Saga Torbjörn Edla Edvin 
 

 Matilda 

 Kristoffer Herbert 
 Edvard Josef Joakim 

 

 Kennet Gerda Gabriel 
 

 Rudolf Malkolm 

 Jonas Holger 
 Harald Gudmund Ferdinand Marianne 

 Pia Torun Mats Sivert Torkel Lage Maria 

 Elvira Erna Gunvor Adriana Tove Ebbe Camilla 

 Siv Torleif Ada Egon Viktoria Greger Maud 

 Christel Gilbert Gertrud Edmund Josefina Kim Bengt 

 Kent Gerd Rafael 
 Emanuel Ralf Morgan 

 Jens Holmfrid Ester Hervor Ingemund Nanna Marlene 

Marie
bebådelsedag

Midfasto-
söndagen

Jungfru Marie 
bebådelsedag

Mars
2021

3 i fastan

2 i fastan

Kronprinsessans
namnsdag

Vårdagjämning

Internationella 
kvinnodagen - FN

Världsvatten-
dagen - FN

Sommartiden 
börjar, flytta 
fram klockan en timmeTranafton

Palmsöndagen

Våffeldagen

Earth Hour

Sverige-
finnarnas 
dag

Påskdagen

Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton

Dymmel-
onsdagen

Neutral kalender 2021   4

2020-04-29   23:28

Alla hundälskares favoritalmanacka

Söta valpar Almanacka 
2021
Häng upp denna almanacka och låt massa go-
siga hundvalpar pryda väggen! En praktisk al-
manacka med namnsdagsregister, gott om plats 
för anteckningar och ett nytt oemotståndligt 
motiv varje månad. En almanacka som skänker 
glädje året runt!

13 blad. Spiralbunden. Format: 224x320 mm.
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Härlig ljusslinga för trädgården    
eller julgranen

Utomhusbelysning,    
80 LED-ljus
Den här utomhusbelysningen har 80 LED-lampor uppdelade på 
cirka fyra meter sladd, samt tre meter extra sladd för att nå elutta-
get. Ljuset är varmt och smakfullt och bidrar till en skön stämning. 
Jättefin i träd och buskar året runt, men även inomhus i julgranen. 
Gör trädgården extra fin i vinter med 80 varma ljuspunkter!

Ca 4 + 3 meter lång utomhusbelysning med adapter. Vattentålig.

94

179:-
Ord. pris 198:-
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Fixa höst- och vinterplaggen med en 
noppborttagare!

Noppborttagare
Hösten och vintern smyger sig sakta på och snart 
är det dags att plocka fram tjockare kläder. Men 
vad gör man när sina favoritplagg från förr fått 
noppor? Ja, då kan en noppborttagare uträtta 
storverk. Den här lilla maskinen drivs på batterier 
och startar med ett enkelt knapptryck. Kör försik-
tigt över klädesplaggen och vips ser de ut som nya 
igen!

Noppborttagare. Drivs på batterier (ingår ej).

96

98:-
Ord. pris 126:-
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Praktiskt laddningsplatta – ladda 
mobilen utan att ansluta sladd!*

Trådlös laddare
Somliga mobiltelefoner kan laddas trådlöst 
och i sådana fall är denna trådlösa laddare 
ett måste! Anslut den trådlösa laddaren till 
en USB-kontakt och vips har du en super-
smidig laddningsstation hemma eller på 
arbetsplatsen. Lägg bara din telefon ovanpå
 laddningsplattan så börjar batterinivån 
att ticka uppåt. Laddningstiden är något 
längre än via vanlig sladd men snabb nog.
Enkelt och smidigt! *OBS! Innan du beställer 
– dubbelkolla att din telefon kan laddas 
trådlöst.
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98
Härlig målarbok som    
fångar dig i nuet!

100 bilder på växter 
och djur att färglägga 
själv
Välkommen till en värld av mönster och 
färg! Många upplever det svårt att slappna av 
och vara aktivt närvarande i nuet. Genom att 
färglägga bokens 100 vackra och avslappnande 
motiv kan du släppa vardagsstressen och istäl-
let fokusera på din inneboende kreativitet och 
fantasi. Det krävs inga förkunskaper, bara pen-
nor i olika färg och en stund för dig själv!

123 sidor. Inbunden. 
Format: 200x260 mm.

Fiberpennor i regnbågens 
alla färger
24-pack:

Fiberpennor
Trevliga målarpennor för både 
barn och vuxna! Kulörerna är 
pigga och glada så att målning-
arna blir extra fina. Bläcket är 
dermatologiskt testat och fritt från 
skadliga ämnen, och dessutom lätt 
att tvätta bort om det kommer på 
t.ex. kläder eller händer!

24 fiberpennor. Längd: 16 cm.
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Pyssla med Pippi och   
hennes vänner!
Lek och pyssla:

Pippi Långstrump
I Lek och pyssla finns massor av busigt skoj 
för alla småbarn! Här kan de gå på skattjakt 
med Tommy och Annika, hitta prepositio-
nerna med Pippi, fylla affären med leksaker 
och klistra med de medföljande klistermär-
kena. En rolig aktivitetsbok full med fär-
ger, former och klistermärken från Astrid 
Lindgrens älskade Pippi!

24 sidor. Format: 222x224 mm.

Vacker barnbok med tygklädd rygg 
och sagolika illustrationer

Mumintrollen på   
hattifnattarnas ö
En het sommardag hittar Muminfamiljen nå-
got underligt på stranden – en alldeles egen 
segelbåt! De bestämmer sig för att segla till en 
obebodd ö ute i havet. Men deras stillsamma 
utflykt tar en oväntad vändning när de plötsligt 
står öga mot öga med hattifnattar i hundratal, 
samtidigt som en stor storm tornar upp sig över 
dem... En otroligt fin sagobok där författarna 
tillsammans med konstnären Cecilia Heikkilä 
tolkat Tove Jansons säregna språk och bild-
värld.

40 sidor. Inbunden. Format: 202x267 mm.

100

101

89:-

– Mamma, sa Mumintrollet, hitta på nånting åt oss att 

göra! Vi bara grälar och det är så hett!
– Ja, kära barn, sa Muminmamman som höll på att 

laga en stor pannkaka. Jag tycker att vi går till stranden 

och badar. Vi packar ner maten och ger oss av med en 

gång.
– Stranden är så vanlig, sa Lilla My. Kan vi inte fara 

till nån farlig plats?– Mamma vill bada. Då ska hon få göra det, sa 
Muminpappan med kraft.Muminmamman störtade iväg för att packa. Hon 

samlade ihop � ltar, kastruller, näver, ka� epanna, sololja, 

tändstickor, paraply, varma kläder, magpulver, vispar, 

myggnät, badbyxor och så det viktigaste av allt: mat i 

långa banor.
– O, vad det ska bli skönt att vila vid havet, sa hon när 

hon till slut var klar.

– Mamma, sa Mumintrollet, hitta på nånting åt oss att 

göra! Vi bara grälar och det är så hett!
– Ja, kära barn, sa Muminmamman som höll på att 

laga en stor pannkaka. Jag tycker att vi går till stranden 

och badar. Vi packar ner maten och ger oss av med en 

gång.
– Stranden är så vanlig, sa Lilla My. Kan vi inte fara 

till nån farlig plats?– Mamma vill bada. Då ska hon få göra det, sa 
Muminpappan med kraft.Muminmamman störtade iväg för att packa. Hon 

samlade ihop � ltar, kastruller, näver, ka� epanna, sololja, 

tändstickor, paraply, varma kläder, magpulver, vispar, 

myggnät, badbyxor och så det viktigaste av allt: mat i 

långa banor.
– O, vad det ska bli skönt att vila vid havet, sa hon när 

hon till slut var klar.
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Och så tågade alla ner till havsstranden. Där hittade de 

något oväntat: en alldeles ensam segelbåt.
– Vems är den? frågade Mumintrollet.
– Ingens, sa Muminpappan. Den har drivit iland på vår 

strand. Det är en gåva från havet!

Och så tågade alla ner till havsstranden. Där hittade de 

något oväntat: en alldeles ensam segelbåt.
– Vems är den? frågade Mumintrollet.
– Ingens, sa Muminpappan. Den har drivit iland på vår 

strand. Det är en gåva från havet!
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… förrän han plötsligt slog huvudet i en stolpe.
– Aj! ropade han, men glömde genast att det gjorde 

ont, för på stolpen hängde något som glittrade och 
glänste alldeles underbart. Det måste vara skatten, 
tänkte Sni� , fast den inte är nergrävd!

Sni�  rörde vid det glänsande föremålet. Då hörde 
han hur det började prassla runt omkring honom.

Hattifnattar!

… förrän han plötsligt slog huvudet i en stolpe.
– Aj! ropade han, men glömde genast att det gjorde 

ont, för på stolpen hängde något som glittrade och 
glänste alldeles underbart. Det måste vara skatten, 
tänkte Sni� , fast den inte är nergrävd!

Sni�  rörde vid det glänsande föremålet. Då hörde 
han hur det började prassla runt omkring honom.

Hattifnattar!
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Aldrig i hela sitt liv hade Sni�  sett så många 
hattifnattar på en gång. De myllrade överallt och 
allihop stirrade på honom med sina bleka ögon.

– Gå er väg! skrek Sni� . Schas! Schas!
Men hattifnattarna kom bara närmare, och till slut 

var Sni�  omringad. Han såg sig omkring efter en 
� yktväg, men � enden stod som en mur runt honom. 

Då började Sni�  klättra uppför stolpen. Den var hal 
och otäck, men förskräckelsen gjorde honom stark och 
slutligen satt han darrande i toppen.  

– Hjälp! skrek han. Hjälp! 

Aldrig i hela sitt liv hade Sni�  sett så många 
hattifnattar på en gång. De myllrade överallt och 
allihop stirrade på honom med sina bleka ögon.

– Gå er väg! skrek Sni� . Schas! Schas!
Men hattifnattarna kom bara närmare, och till slut 

var Sni�  omringad. Han såg sig omkring efter en 
� yktväg, men � enden stod som en mur runt honom. 

Då började Sni�  klättra uppför stolpen. Den var hal 
och otäck, men förskräckelsen gjorde honom stark och 
slutligen satt han darrande i toppen.  

– Hjälp! skrek han. Hjälp! 
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När de äntligen lyckats trassla sig ur tältet var 
hattifnattarna borta. De satte sig på rad på stranden, tätt 
intill varandra, och tittade ut över havet medan natten 
långsamt förvandlades till dag. 

I den första gryningen såg de hattifnattarna ge sig av 
från ön. Båt efter båt gled fram bakom udden och styrde 
ut mot havet.

– Hoppas jag aldrig mer får se en hattifnatt, sa Sni�  
som sörjde den förlorade barometern.

– De letar nog upp en ny ö, en ö dit ingen nånsin 
hittar, sa Snusmumriken längtansfullt. 

– Men vad letar de efter? frågade Mumintrollet.
– De letar efter oväder med blixtar som kan fylla dem 

med elektricitet, sa Muminpappan. Det är det enda som 
kan väcka dem till liv och få dem att känna stora känslor. 
Barometern hjälper dem att hitta åskväder.

När de äntligen lyckats trassla sig ur tältet var 
hattifnattarna borta. De satte sig på rad på stranden, tätt 
intill varandra, och tittade ut över havet medan natten 
långsamt förvandlades till dag. 

I den första gryningen såg de hattifnattarna ge sig av 
från ön. Båt efter båt gled fram bakom udden och styrde 
ut mot havet.

– Hoppas jag aldrig mer får se en hattifnatt, sa Sni�  
som sörjde den förlorade barometern.

– De letar nog upp en ny ö, en ö dit ingen nånsin 
hittar, sa Snusmumriken längtansfullt. 

– Men vad letar de efter? frågade Mumintrollet.
– De letar efter oväder med blixtar som kan fylla dem 

med elektricitet, sa Muminpappan. Det är det enda som 
kan väcka dem till liv och få dem att känna stora känslor. 
Barometern hjälper dem att hitta åskväder.
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– Stackars hattifnattar, funderade Mumintrollet. Tänk att 
inte kunna känna …

– Titta på solen, sa Snusmumriken.
Nybadad och � n steg den upp ur havet. Hela ön 

glittrade och sken efter regnet. Snusmumriken tog fram 
sitt munspel för att spela en morgonvisa. Och så sjöng 
man med stor kraft:

B� t drog na� en
solen steg!
Ha� ifna� en
f�  sin väg!

– Stackars hattifnattar, funderade Mumintrollet. Tänk att 
inte kunna känna …

– Titta på solen, sa Snusmumriken.
Nybadad och � n steg den upp ur havet. Hela ön 

glittrade och sken efter regnet. Snusmumriken tog fram 
sitt munspel för att spela en morgonvisa. Och så sjöng 
man med stor kraft:

B� t drog na� en
solen steg!
Ha� ifna� en
f�  sin väg!
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Möt en ny sida av Greg från Dagbok för alla 
mina fans!

Dagbok för alla    
superschyssta
Alla som följt serien Dagbok för alla mina fans har så 
klart mött Rowley Jefferson, och nu är det hans tur 
att skriva dagbok. Det är åtminstone ursprungsplanen. 
Ända tills Greg får reda på vad han håller på med och blir 
rasande. De enas om att Rowleys dagbok i stället ska bli 
en biografi om bästa vännen Greg – Greg är ju den som 
kommer att bli rik och berömd. Men Rowley är kanske 
inte den bästa personen för uppgiften och ”biografin” 
blir inte alltid så smickrande för Greg … Hysteriskt roligt 
spin-off serie som toppat New York Times bestseller-
lista!

223 sidor. Inbunden. Format: 139x221 mm.
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Skrapa fram fina bilder i regnbågens 
alla färger
Skrapa och skapa:

Sjöjungfrur
I denna roliga pysselbok skrapar du fram 
vackra sjöjungfrur och havsdjur med medföl-
jande träpenna. Ju mer du skrapar desto mer 
färg kommer fram i bilden! Varannan sida är 
täckt av ett svart lager och bakom gömmer sig 
fina färger som lila, rosa, röd, blå och neonglän-
sande silverfärg. Och utöver alla roliga mönster 
att skrapa finns även en berättelse på varje sida 
som du själv får avsluta vid bokens slut!

60 sidor. Spiralbunden.
 Format: 160x218 mm. 149:-
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Kalender i extra stort format!

Familjens STORA   
planeringskalender 2021
Familjens STORA planeringskalender innehåller hela 
sex kolumner per blad – en kolumn per familjemed-
lem. Tack vare det stora formatet finns extra mycket 
utrymme för planerande, anteckningar och mycket 
mer. Komplett kalender i stort format och med 
extra kolumn – för den stora och aktiva familjen!

13 blad. Spiralbunden. Format: 280x470 mm.
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Smidig matkasse som platsar i 
jackfickan!

Shopping bag
Praktisk kasse av återvunnet material. 
Att köpa en plast- eller papperskasse 
varje gång man handlar middag är 
varken ekonomiskt eller miljövänligt. 
Med den här shopping bagen kan du 
handla om och om igen utan att behöva 
köpa nytt. Påsen är gjord av återvunnet 
nylon och när den inte används viks den 
enkelt in i sig själv och försluts. På så vis 
tar den minimalt med plats i jackfickan 
eller handväskan!

Shopping bag av återvunnet material. Storlek: 38x60 cm.
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2021

1  Nyårsdagen, 5 Söndagen e. nyår, Trettondagsafton, 6 Trettondedag jul, 12 1 e. trettondedagen, 13 Tjugondedag jul, 19 2 e. trettondedagen, 26 3 e. trettondedagen, 27 Förintelsens minnesdag, 28  Konungens namnsdag.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG 

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Svea

Alfred
Alfrida

Rut

Hanna
Hannele

Kasper
Melker
Baltsar

August
Augusta

Erland

Gunnar
Gunder

Sigurd
Sigbritt

Jan
Jannike

Frideborg
Fridolf

Knut

Felix
Felicia

Laura
Lorentz

Hjalmar
Helmer

Anton
Tony

Hilda
Hildur

Henrik

Fabian
Sebastian

Agnes
Agneta

Vincent
Viktor

Frej
Freja

Erika

Paul
Pål

Bodil
Boel

Göte
Göta

Karl
Karla

Diana

Gunilla
Gunhild

Ivar
Joar

Trettondedag jul

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

2021

5 Palmsöndagen, 7 Världshälsodagen - FN, 8 Dymmelonsdagen, Romernas nationaldag, 9 Skärtorsdagen, 10 Långfredagen, 11 Påskafton, 12  Påskdagen, 13 Annandag påsk, 19 2 i påsktiden, 
23 Världsboks- och upphovsrättsdagen, 24 1 i Ramadan, 26 3 i påsktiden, 30   Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG 

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

Harald
Hervor

Gudmund 
Ingemund

Ferdinand
Nanna

Marianne
Marlene

Irene
Irja

Vilhelm
William

Irma
Irmelin

Nadja
Tanja

Otto
Ottilia

Ingvar
Ingvor

Ulf
Ylva

Liv

Artur
Douglas

Tiburtius

Olivia
Oliver

Patrik
Patricia

Elias
Elis

Valdemar
Volmar

Olaus
Ola

Amalia
Amelie

Anneli
Annika

Allan
Glenn

Georg
Göran

Vega

Markus

Teresia
Terese

Engelbrekt

Ture
Tyra

Tyko

Mariana

Valborgsmässoafton

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

v. 18

Emelie

Annandag Påsk

Påskdagen

Långfredagen

Påskafton

Skärtorsdagen2021

5 4 e. trefaldighet, 12 Apostladagen, 14   Kronprinsessans födelsedag, 18 Fruntimmersveckan börjar, 19 6 e. trefaldighet, 24 Rötmånaden börjar, 26 Kristi förklarings dag, 27 Sjusovardagen.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aron
Mirjam

Rosa
Rosita

Aurora

Ulrika
Ulla

Laila
Ritva

Esaias
Jessika

Klas

Kjell

Jörgen
Örjan

André
Andrea

Eleonora
Ellinor

Herman
Hermine

Joel
Judit

Folke

Ragnhild
Ragnvald

Reinhold
Reine

Bruno

Fredrik
Fritz

Sara

Margareta
Greta

Johanna

Magdalena

Madeleine

Emma

Kristina
Kerstin

Jakob

Jesper

Marta

Botvid
Seved

Olof

Algot

Helena
Elin

v. 27

v. 28

v. 29

v. 30

v. 31

Favorit i extra 
stort format   
– 28 x 47 cm!

79:-
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5 stycken reflexer för att synas i 
mörkret!

Reflexset
När vintermörkret kommer blir det 
svårare att se vad som händer ute på 
vägarna, och alla bilförare har någon 
gång behövt tvärnita på grund av 
saknade reflexer.  Det är en onödig risk 
att ta. Så se till att du och dina nära har 
reflexer på jackor, skolväskor mm. I det 
här reflexkitet ingår 2 st “snap on”-band 
på 31 cm och 3 st hängare med karbin-
hake. Enkelt och säkert!

Reflexset med 2 st snap on-band  samt 3 st hängare.

106 Sköna och fluffiga sockor som passar de flesta

Cozy socks 2-pack
Två par strumpor i lent och luftigt material. Storleken kallas 
”one size fits all” och passar de flesta fötter tack vare hög 
elasticitet. Bäst resultat får man vid stl. 37-42 men de fung-
erar även till mindre eller större storlekar. Tillverkarna följer 
BSCI för goda arbetsförhållanden och strumporna är märkta 
med ÖKO-tex vilket garanterar att de är fria från skadliga 
tillsatser. Två par sockor i lent och mjukt material – per-
fekta för kyliga höstkvällar och kalla vinternätter.

Material: 99% polyester, 1% elestan.

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 138:-

79:-
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Läs om familjen Targaryens blodiga historia  
– en bok för alla fans av Game of Thrones!
Eld & Blod:

Historien om huset    
Targaryen
300 år innan succéserien Game of Thrones landsteg Aegon I 
i Västeros. Med sina systrar vid sin sida besegrade han de sju 
konungarikena och inledde drakarnas styre. Genom storslagna 
strider och politiska maktspel försvarade huset Targaryen sin 
tron – och styrde världen med järnhand. Det här är deras berät-
telse. Första delen i George R.R. Martins bästsäljande serie om 
Västeros – en fantastisk berättelse med otroliga illustrationer!

395 sidor. Inbunden. Format: 180x240 mm.
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7

Inledning

och hans samtida att älska storm och då
ligt väder – då var havet ofarbart och man 
kunde sova tryggt.
 Kontrollen över hav och farleder 
var själva grunden för makt på vikinga
tiden, och från 700talet och fram till 
1100 talet landade vikingaskepp från 
Skandina vien på nästan alla den västliga 
världens stränder. Överallt dit vikingar
na kom följ de enorma lidanden i deras 
kölvatten, men mötet mellan kulturerna 
förändrade både de europeiska och de 
nordiska sam hällena. Vikingarnas plund
ringar förenade de spanska kungarikena 
och satte stopp för Karl den stores och 
frankernas expansion i Europa, enade de 
engelska kunga dömena, lade grunden till 
det ryska riket i öster och omvandlade 
Skandinavien från hedniska småriken till 
kristna kungadömen.
 Boken presenterar vikingarnas sam
hälle och unika livsstil, deras fartyg, vapen 
och religiösa seder, och den skoningslösa 
striden om Skandinavien på ett kortfattat 
och överskådligt sätt.

I en märklig dikt skriven av den iriske 
lärde Sedulius Scottus, som kom till Karl 
den stores hov i mitten av 850 talet, får vi 
en inblick i hur starkt intryck vi kingarnas 
framfart gjorde på människorna som lev
de på den tiden:

Vinden blåser hårt i natt. 
Den sliter i vågornas vita man. 
Jag fruktar inga vilda vikingar 
som kommer vid lugn sjö.

Få andra samtida källor ger en så skräm
mande bild av verkligheten bakom vi
kingarnas makt. De var havets härskare 
som red på vågornas vita man i sina långa, 
smäckra skepp. De kom från havet som 
man trodde var oändligt och oframkom
ligt. De kom alltid oväntat och över
raskande, och försvann igen bort över 
samma hav med sitt byte och sina offer. 
Ingen visste vilket öde som väntade dem 
som fördes bort på skeppen i kedjor, för 
ingen av dem syntes någonsin till igen. Vi 
kan förstå den skräck som fick Se dulius 

Vikingarna red på vågorna i långa, smäckra skepp 
prydda med skrämmande djurhuvuden. Detta huvud 
är från Osebergsfyndet.

I en märklig dikt skriven av den iriske 
lärde Sedulius Scottus, som kom till Karl 
den stores hov i mitten av 850 talet, får vi 
en inblick i hur starkt intryck vi kingarnas 
framfart gjorde på människorna som lev
de på den tiden:
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kapitel 1 vikingarnas samhälle

Jylland

N o r d s j ö
n

Själland
Fyn

Viken

OSEBERGSSKEPPET
Typ: Karv
Byggår: cirka 812, Vestlandet
Längd: 21,5 meter

KLÅSTADSKEPPET
Typ: Knarr
Byggår: 998
Längd: 21 meter

TUNESKEPPET
Typ: Karv
Byggår: cirka 940
Längd: 18,67 meter

GOKSTADSSKEPPET
Typ: Karv 
Byggår: cirka 890
Längd: 23,8 meter

ÄSKEKÄRRSKEPPET
Typ: Knarr
Byggår: cirka 930
Material: Ek
Längd: 16 meter

GRØNHAUGSKEPPET
Typ: Karv
Byggår: cirka 780
Längd: 15–17 meter

HEDEBY 1
Typ: Långskepp
Byggår: cirka 985 
Längd: 30,9 m

ROSKILDE 6
Typ: Långskepp 
Byggår: cirka 1025 i Vestfold
Längd: 36 meter

Vestfold

LADBYSKEPPET
Typ: Långskepp
Byggår: cirka 900
Längd: 21,5 meter

SKULDELEV 2
Typ: Långskepp
Byggår: 1042 i Irland
Längd: 30 meter

SKULDELEV 5
Typ: Karv
Byggår: cirka 1030
Längd: 17,3 meter

SKULDELEV 1
Typ: Knarr
Byggår: 1030 
Längd: 18,67 meter

SKULDELEV 3
Typ: Byrding
Byggår:  cirka 1040
Längd: 14 meter

SKULDELEV 6
Typ: Byrding
Byggår:  cirka 1030
Längd: 11,2 meter

VIKINGASKEPPSFYND I NORDEN

N O R G E

S V E R I G E

D A N M A R K
Skåne

Østfold

Gravskepp

Skeppsvrak

Det finns två huvudgrupper av 
skeppsmaterial från vikingatiden: 
Vikingaskeppen från Norge, bl.a. på 
Karmøy, Tune, Gokstad och Oseberg 
från tidig vikingatid. Dessutom finns 
skeppen från Roskilde�orden, 
Roskilde hamn och Hedebyfynden, 
som stammar från 1000-talet. 

Rogaland

Bohuslän

Schleswig

T Y S K L A N D

SALME 2
Typ: Karv 
Byggår: cirka 700 (Gotland?)
Längd: 17 meter

E S T L A N D

Gotland

Ösel

KVALSUNDSKEPPET
Typ: Roddfartyg
Byggår: cirka 700
Längd: 18 meter

Hordaland

Møre

Hasnæskeppet
Långskepp, cirka 990

Valleskeppet
Karv, 900-tal

Rogneskeppet
Karv, ca 900

Myklebustskeppet
Karv, cirka 850
Längd cirka 25 meter

Osebergsskeppet från 820- talet fanns det 
minst 5 000 järnnaglar à 25 gram, smidda 
av cirka 125 kilo järn. Detta järn hade 
utvunnits ur minst 2,5 ton myrmalm. 
Utvinningen av myrmalm var därför ett 
omfattande och viktigt arbete för bön-
derna under vikingatiden.
 Utgrävningar av ett antal skepp i Ros-
kilde och Hedeby i Danmark har visat att 
de stora krigsskeppen som förekommer i 
sagorna, i synnerhet i Olav Tryggvasons 
saga och Olav den heliges saga, inte var 
litterära fantasier, utan representerade 
faktiska skeppstyper, byggda för stora 
krigsföretag och dominans över marina 
områden. Långskeppen utvecklas på 
900-talet, samtidigt som specialiserade 
lastskepp, ofta kallade knarrar i de senare 
källorna, blir vanliga. Långskeppen var 
stora, öppna båtar med klinkbyggt skrov, 
vanligtvis av ek. De hade starka, grunda 
kölar, höga bogar, många årpar samt ett 
stort, rektangulärt segel. De roddes dock 
för det mesta och kunde ha en besätt-
ning på flera hundra man. Knarren hade 
också klinkbyggt skrov, men var utformad 

för att föra last och hade därför betydligt 
färre årpar och större segelföring. Den 
mest framträdande symbolen på vikinga-
skeppet var drakhuvudet i stäven. Det var 
ofta en symbol för ägarens fursteställning. 
Drakhuvudena kan också ha använts för 
att skrämma människor och andar, eller 
för att visa att skeppet var ett krigsfartyg. 
Huvudena målades i starka färger, och 
kunde föreställa skrämmande djur som 
oxar, vargar, drakar eller ormar, i några 
fall även människohuvuden. Ett annat 
karaktäristiskt drag för krigsskeppet var 
sköldarna som hängde längs skeppssidor-
na. Sköldarna signalerade att skeppet var 
ett krigsfartyg, och hängdes ofta utanför 
relingen på ömse sidor av fartyget, fästa 
med ett rep vid en list på skrovets insida. 
Sköldarna på Gokstadsskeppet var cirka 
85 centimeter i diameter. De överlappade 
varandra, och var omväxlande målade i 
gult och svart. Kanske var det vanligt att 
skeppen hade målade skrov och färgrika 
segel, som till exempel på Bayeux tapeten 
från 1000- talet.

Myroffer
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ting. På dem möttes representanter för lo-
kala samhällen, och då blev det svårare för 
kvinnor att delta. I slutet av vikingatiden 
växte de nationella tingen fram som sam-
lingspunkt för större landskap och regio-
ner. Det fanns flera typer av ting: lagting, 
på vilka lagar stiftades och domar avkun-
nades, hyllningsting, där kungar gjordes 
till legitima härskare, och vapenting, där 
bönderna måste infinna sig för att visa upp 
de vapen man var ålagda att ha.
 Om någon gjort sig skyldig till ett 
brott som mord eller rån, var det kungens 
eller hövdingens uppgift att föra honom 
till tinget för att dömas. Om det förekom 
en tvist mellan två personer, kunde de 
också föra sin talan på tinget.

 En lagsagoman öppnade tinget med 
att presentera de rådande lagarna så att 
alla kunde höra vilka som gällde. På den 
tiden var lagarna inte nertecknade, och 
det var lagsagomannens uppgift att kun-
na dem utantill. Tolv utvalda män, de så 
kallade tingsmännen, avgjorde sedan vem 
som hade rätt och om förbrytare skulle 
dömas. Om den anklagade dömdes skyl-
dig, måste han betala en bot, annars kun-
de han förklaras fredlös. En fredlös kunde 
dödas av vem som helst. 
 Om tvisten inte kunde lösas på tinget, 
om en person kände att hans heder stod på 
spel eller om någon hade blivit förnärmad 
på något annat sätt, kunde man avgöra 
tvisten genom duellering i före skriven 

En gliring, sladder och förtal eller ett okvädingsord räckte för att man skulle kräva tvekamp. Då kunde inte en 
tingsdom kompensera för missgärningarna.

BÖTER OCH STRAFF

Det kunde vara mycket dyrt att döda, skada eller våldta någon på vikingatiden. Eventuella 
böter skulle betalas i silver, och på vikingatiden kunde hela gärningsmannens familj hållas 
ansvarig. En våldtäktsman och hans familj kunde dömas till att betala upp till 190 kor i böter. 
En god mjölkko är i dag (2018) värd cirka 20 000 kronor, och beloppet skulle då motsvara 
3 800 000 kronor. Om någon dödade en annan i strid med lagen, och det var lika höga 
böter för dråp på män och kvinnor, kunde familjen tvingas betala böter värda motsvarande 
189 kor till offrets familj, cirka 3 780 000 kronor. 

En fördelning mellan familjemedlemmarna kunde se ut så här:
• Gärningsmannen måste böta: 2 048 000 kronor.
• Gärningsmannens far eller bror: 732 000 kronor. 
• Gärningsmannens farbror: 200 000 kronor. 
• Gärningsmannens farbrors son: 396 000 kronor. 
• Avlägsnare släktingar måste böta mellan 3 200 kronor och 89 000 kronor. 

Om man bara skadade någon, var bötesbeloppen ungefär de följande: 
• 1 tumme: 192 000 kronor. 
• 1 pekfinger: 64 000 kronor. 
• 1 långfinger: 64 000 kronor. 
• 1 ringfinger: 48 000 kronor. 
• 1 lillfinger: 16 000 kronor. 
• Avhuggen hand som fortfarande sitter fast: 939 000 kronor. 
• Avhuggen hand eller fot: 1 860 000 kronor. 
• Avhuggen hand och fot: 3 720 000 kronor. 

Källa: Oldsaksamlingen, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Sådana här buntar med silver användes till handel, men också till att betala böter. De här buntarna 
med betalningssilver är från Hemse på Gotland.

Spännande fakta om vikingarna,   
med arkeologiska fynd, kartor och    
rekonstruerade scener!

Vikingar i krig och fred
Från 700-talet fram till 1100-talet landade vikingarna 
i sina drakskepp på nästan alla stränder i västvärlden. 
Vilka var folkslaget från Norden? Hur såg deras värld 
ut? Vad trodde de på? I denna bok presenteras viking-
arnas samhälle och unika livsstil, deras vapen och tro 
och den skoningslösa kampen om Skandinavien. Fakta 
varvas med mängder av fina bilder och fotografier som 
sätter informationen i sammanhang.

Ca 220 sidor. Inbunden. Format: 170x240 mm.
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189:-
Ord. pris 289:-

FYNDPRIS

189:-
Ord. pris 289:-
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Skriv, rita och måla - torka bort 
och gör igen!
Torka bort & gör igen:

Jag leker skola
En lekfull introduktion till vad barnen 
får lära sig i skolan. Att övning ger 
färdighet är vida känt, och med denna 
bok kan barnen repetera övningarna 
hur många gånger som helst. Boken 
är fullspäckad med roliga aktiviteter 
som utvecklar barnens färdigheter. Låt 
de fylla i boken med den medföljande 
pennan. Torka sedan bort med en trasa 
och gör uppgifterna igen - när ni vill!

24 sidor. Inbunden. Format: 251x250 mm. Penna ingår.

110

FYNDPRIS

119:-
Ord. pris 150:-

Två kortlekar och spelhäfte    
i fin presentask!

Två kortlekar med 
spelhäfte
En stilren presentkartong med två svensktillver-
kade kortlekar av hög kvalité samt ett häfte med 
spelregler för elva kortspel. Varje kortlek innehål-
ler 52 kort och 3 jokrar, vilka pryds av klassiska 
omtyckta motiv. Häftet innehåller roliga spel 
såsom Finns i havet, Tvärtomkomihåg, Bismarck, 
Chicago, Vändåtta och Nasdaq. En varierande 
och rolig aktivitet för alla åldrar!

2 kortlekar. Spelhäfte på 24 sidor 
och med 11 spel. 98:-

111



55

Enkla och återförslutningsbara fryspåsar

120 st fryspåsar
Gör dig själv och miljön en tjänst – frys in maten och 
minska matsvinnet! I detta paket ingår 120 stycken frys-
påsar uppdelade på 1, 2 och 3 liter – med enkel öppna- 
och slut-funktion. Använd dem och frys in bl.a. kött, 
fisk, fågel, grytor, såser, bär, bröd och örter. Det är både 
enkelt och ekonomiskt.

120 st fryspåsar. 50 st 1 liter, 40 st 2 liter och 30 st 3 liter.

112

139:-

Enkel ugnsfast form           
för gratänger, lasagne, pajer mm!

Ugnsfast form
Att tillaga middagen i ugnen är matlagning på enklaste vis. Det blir alltid väldigt gott, mättar 
många personer och minskar mängden disk. Med den här ugnsformen slänger du snabbt ihop en 
gratäng, ugnsstekt kyckling, rostade grönsaker och annat smått och gott. Formen är gjord i keramik 
och har måtten 31 x 18 cm. Perfekt för en snabb måltid mitt i veckan eller till helgens långkok.

Ugnsfast form i keramik. Format: 31x18x6 cm.

198:-
Ord. pris 236:-113
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30 cm hög bokstavstavla för trevliga 
meddelanden!

Bokstavstavla
Denna roliga bokstavstavla går att använda till allt 
möjligt. Skriv inspirerande meddelanden eller upp-
muntra med roliga skämt som får läsaren att dra på 
smilbanden. Och om vänner kommer på besök kan 
det passa med kvällens meny. Det ingår totalt 137 
tecken uppdelade på vanligt förekommande bokstä-
ver och även ett par siffror. Trevlig bokstavstavla i 
formatet 25 x 30 cm!

OBS! Bokstäverna Å, Ä och Ö medföljer ej. Format: 25x30 cm. 137 tecken medföljer.

115

Väldoftande påsar till garderoben, linneskåpet mm!

3 st doftpåsar
I detta fina paket ingår 3 stycken aromatiska påsar med dofterna 
Lemon Lavender, Cherry Blossom och Spring Lily. Lägg eller häng 
upp dem i t.ex. garderob och linneskåp och möts av en ljuvlig doft 
varje gång du öppnar dörren eller drar ut lådorna. En påse avger som 
mest doft i ca 2 månader från att plasten runtom avlägsnas, men kan 
användas längre än så om man vill. Sprid väldoft bland dina klädes-
plagg, sängkläder och textilier!

3 st doftpåsar. Format: 90x245 mm.

114

149:-
Klassisk bokstavstavla 
i formatet 25 x 30 cm!

98:-
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Efter några års uppehåll gör Sten Wall  
comeback i ännu en rysande deckare!
Björn Hellberg:

Narrspegel
Narrspegel tar avstamp i en tragedi i Hovs hallar. Där-
efter fortsätter handlingen i den närliggande fiktiva 
idyllen Staden, där pulserande passioner blandas 
med kylig beräkning och hänsynslös vinningslystnad. 
Kommissarie Sten Wall och hans kolleger ställs inför 
ett gåtfullt drama med många förgreningar. Det känns 
som att stirra rätt in i en narrspegel, konstaterar Wall när 
utredningen är på väg att köra fast. Nästan omöjligt att 
fastslå vad som är sant och vad som är förvillelser.

Ca 300 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.

116

Ny kriminalserie från skaparen av  
tv-serierna Bron och Marcella!
Hans Rosenfeldt:

Vargasommar
En död varg, en våldsam knarkuppgörelse och 
en kvinnlig lönnmördare av sällan skådat slag. 
Tillvaron vänds upp och ner för Haparandapolisen 
Hannah Wester. En varg visar sig ha rester av en 
människa i magen och snart kopplas den döde till 
en blodig uppgörelse i Finland. Men hur hamnade 
han utanför Haparanda? Och vart tog knarket och 
pengarna vägen? Hannah och kollegerna vänder 
på alla stenar, men tiden är knapp. När ryska Katja 
dyker upp drabbas staden av flera oväntade och 
brutala händelser.

384 sidor. Inbunden. Format: 160x230 mm.
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149:-
Ord. pris 278:-

FYNDPRIS

229:-
Ord. pris 330:-

Fotograf: Mats Andersson.

Fotograf: Anders Thessing.
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Rejäla kassar för att samla och sortera återvinningen

Återvinningskassar
Påsarna är uppmärkta med symboler för papper, plast och glas så att du en-
kelt särskiljer veckans återvinning. Materialet är kraftigt så att de tål lite stryk 
och dessutom står ordentligt. Materialet är lätt att torka rent och tack vare 
bärhandtagen får du enkelt med dig återvinningen till stationen. Få ordning 
på sopsorteringen med ett par ordentliga återvinningspåsar!

Format: 31x31x43 cm.

Exempel: Skål fylld med flingsalt

119

98:-

118

Två vackra småskålar i keramik för värme-
ljus, flingsalt, vinägrett med mera

2 st småskålar
Två moderna skålar med en smakfull turkos utsida och 
ett tjusigt emblem samt insida i glänsande guldfärg. 
Supersnygga på bl.a. mat- eller soffbord. Ställ i vär-
meljus och få vackra ljushållare, eller fyll med såser, 
kryddor och annat på matbordet. 
Två fina småskålar som får vänner 
och bekanta att avundas.

2 st småskålar i keramik. 
Storlek: ca 8 cm i diameter och 
3 cm höga.

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 138:-
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FYNDPRIS

179:-
Ord. pris 264:-

Knepen du behöver för att 
lyckas med trädgården

Beskära träd och 
buskar
I Beskära träd och buskar berättar 
Eva Robild pedagogiskt och tydligt 
hur du beskär allt från fruktträd och 
bärbuskar till häckar, klätterväxter 
och rosor. Här får du inte bara svar på 
frågorna när och hur du ska beskära 
utan också varför. När du väl har lärt 
dig grunderna känns det enbart spän-
nande och roligt att försöka själv. Så ta 
fram trädgårdshandskar och verktyg 
och sätt igång!

95 sidor. Inbunden. Format: 200x245 mm.

121

Tre sanna berättelser som berör
Pocketpaket:

Sanna berättelser
Långt hemifrån (Cathy Glass)
Elaine och Ian möts av hemska förhållanden 
när de anländer till barnhemmet för att hämta 
sin adopterade dotter. Där får de veta att 
flickan dött. I stället erbjuds de tvååriga Anna. 
Hon kunde inte ha varit mer efterlängtad eller 
älskad. Men ändå blev det katastrof.

Tatueraren i Auschwitz (Heather 
Morris)
Lale Sokolov kommer till koncentrationslägret 
Auschwitz år 1942. Han beordras att tatuera 
medfångar som ska ”leva”, alltså arbeta sig till 
döds i stället för att gasas ihjäl. En dag står en 
ung kvinna vid namn Gita framför honom för 
att tatueras. De blir förälskade och bestämmer 
sig för att göra allt för att överleva.

Snälla pappa, sluta (Caryn Walker)
Det här är historien om hur en man under sju fruktansvärda år 
förgrep sig på sin dotter. Det är också historien om hur flickan 
kämpade för rättvisa åt sin döda syster. Mer än trettio år senare 
fick Caryn Walker se sin pappa i rätten, där han dömdes till 
sexton års fängelse.

3 st pocketböcker. 346 + 270 + 265 sidor.
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Strumpor för sportande och kalla fötter

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

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

    Storlek 36/40

    Storlek 41/45

123
124

5-PACK

149:-

Glöm dyra gymkort och tränings-
maskiner – allt du behöver är din 
kroppsvikt!
Effektiv träning:

8 minuter om dagen
Räcker 8 minuters träning per dag räcka 
för att komma i form? Ja, det är veten-
skapligt bevisat! I Effektiv träning presenteras 
exakta instruktioner och kompletta tränings-
program för 8 minuters intensiv daglig 
träning. Här finns övningar som stärker flera 
muskelgrupper åt gången samtidigt som 
du förbättrar koordinationen, smidigheten 
och uthålligheten. Övningarna kan utföras 
var som helst då inga redskap krävs. Så sätt 
igång du också - det enda som krävs är ett 
par minuter och din kroppsvikt.

77 sidor. Format: 180x225 mm.

122

129:-
Ord. pris 136:-
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32 nervkittlande filmer med 
Henning Mankells kommissarie 
Kurt Wallander!
22 DVD-box:

Wallander Complete 
Collection
I den här samlingsboxen får vi uppleva 
Krister Henrikssons oförglömliga tolk-
ning av Kurt Wallander – den skarp-
synte kommissarien vid Ystadspolisen. 
Vi möter även andra skådisar som Ola 
Rapace, Johanna Sällström, Chatarina 
Larsson, Lena Endre med flera. I de 32 
filmerna följer vi Wallander och hans 
kollegor när de löser fall, men även Wal-
lander i sitt privatliv: hans kamp med 
relationer, alkoholen och en alltmer 
påtaglig alzheimers.

32 filmer. Speltid: ca 50 tim. 
Språk: Svenska.

126

549:-

Djupdykning i tio mindre kända historier från WW2!

Sverige under     
andra världskriget:
Myter och legender
Andra världskriget upphör aldrig att fascinera oss och den 
här boken kastar ljus över tio mindre kända militärhistoriska 
episoder. Fanns det koncentrationsläger här? Var Sverige i 
sjökrig med Sovjetunionen? Ville den svenska militären gå i 
krig på Finlands sida? I denna rikt illustrerade bok lyfter flera 
av våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta 
och oväntade perspektiv på vår historia under de dramatiska 
krigsåren 1939-1945.

220 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.
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Förgyll årets julklappar med smakfulla 
etiketter

Julklappsetiketter
Det är alltid roligt med fina paket och dessa 
stilrena etiketter tar klapparna till nästa nivå! I 
paketet medföljer 20 etiketter med enkla men 
smakfulla färger och tryck. Varje etikett har ett 
stansat hål samt ett medföljande hampsnöre. 
Juletiketter i rejält rustikt papper och med fint 
tvinnade snören.

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

127

Juligt pussel för   
alla åldrar
Pussel 1000 bitar:

Tomten och  
släden
Månen skiner, stjärnorna 
tindrar och snön faller lätt – 
snart är det julafton! I detta 
idylliska tusenbitarspussel 
ser vi Tomten på sin släde 
högt upp i skyn, bakom sina 
trofasta renar. Han är på väg 
till alla hem för att lämna 
julklappar till alla snälla barn.  
Här finns många fina detaljer 
att hitta, vilket gör pusselläg-
gandet både spännande och 
roligt. Perfekt att lägga efter 
att julmaten hamnat i ma-
gen och paketen öppnats.

1000 bitar. Format: 680x490 mm.
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149:-
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Julkort, julklappsetiketter och 
dekorationer till fyndpris!

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

10 exklusiva julkort 
20 självhäftande julklappsetiketter
26 självhäftande juldekorationer

129

49:-
Ord. pris 64:-

Namn

 1
Max
MaximilianMåndag

 2 Tisdag

 3
Disa
HjördisOnsdag

 4
Ansgar
AnselmTorsdag

 5
Agata
AgdaFredag

 6
Dorotea
DorisLördag

 7
Rikard
DickSöndag

 8
Berta 
BertMåndag

 9
Fanny 
FranciskaTisdag

10 IrisOnsdag

11
Yngve 
IngeTorsdag

12
Evelina 
EvyFredag

13
Agne 
OveLördag

14 ValentinSöndag

15 SigfridMåndag

16
Julia
JuliusTisdag

17
Alexandra
SandraOnsdag

18
Frida 
FritiofTorsdag

19
Gabriella 
EllaFredag

20 VivianneLördag

21 HildingSöndag

22 PiaMåndag

23
Torsten 
TorunTisdag

24
Mattias 
MatsOnsdag

25
Sigvard 
SivertTorsdag

26
Torgny
TorkelFredag

27 LageLördag

28 MariaSöndag

2017

v.5

v.6

v.7

v.8

Februari

Azalea.  Akvarell ca 37 x 51 cm. 1906.

Akvarellen Azalea målades av Carl Larsson 1906. I verkstaden i 

hemmet i Sundborn står Karin Larsson och framför henne blom-

mande azaleor. Lilla Hyttnäs byggdes 1837. 1888 fick Carl och 

Karin Lilla Hyttnäs av Karins far Adolf Bergöö. 

Redan 1898 började Carl och Karin att tillbringa somrarna på 

Lilla Hyttnäs och 1901 flyttade familjen dit permanent. Huset 

byggdes sedan ut i omgångar fram till 1912. De bägge konstnä-

rerna skapade Sveriges mest omtalade hem, starkt påverkade av 

Arts and Crafts-rörelsen. Verkstaden var inledningsvis Carls ateljé, 

men nyårsafton 1899 invigdes Carls nya ateljé, ännu en utbygg-

nad av Lilla Hyttnäs, och verkstaden fortsatte att bli ett rum där 

Karin och barnen arbetade med textilier. Draperiet Kärlekens Ros, 

hänger mellan Carl och Karins sovrum på övervåningen.

5 e. trettonded.

Blåmåndagen

Fettisdagen

2 Kyndelsmässodagen, 6 Samernas nationaldag, 7 Kyndelsmässodagen, 14 Fastlagssöndagen, Alla hjärtans dag, 15 Blåmåndagen, 16 Fettisdagen, 17 Askonsdagen, 21 1 i fastan, Internationella modersmålsdagen - FN,  28 2 i fastan.

2021

Fastlagssöndagen
Alla hjärtans dag

Askonsdagen

2 i fastan

1 i fastan

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen

Samernas nationaldag
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Namn
 1 Gun

Gunnel
Tisdag

 2 Rutger 
Roger

Onsdag

 3 Ingemar 
Gudmar

Torsdag

 4 Solbritt 
Solveig

Fredag

 5
Bo

Lördag

 6 Gustav 
Gösta

Söndag

 7 Robert 
Robin

Måndag

 8 Eivor
Majvor

Tisdag

 9 Börje 
Birger

Onsdag

10 Svante 
Boris

Torsdag

11 Bertil 
Berthold

Fredag

12
Eskil

Lördag

13 Aina 
Aino

Söndag

14 Håkan 
Hakon

Måndag

15 Margit 
Margot

Tisdag

16 Axel 
Axelina

Onsdag

17 Torborg 
Torvald

Torsdag

18 Björn
Bjarne

Fredag

19 Germund 
Görel

Lördag

20
Linda

Söndag

21 Alf 
Alvar

Måndag

22 Paulina 
Paula

Tisdag

23 Adolf 
Alice

Onsdag

24 Torsdag

25 David
Salomon

Fredag

26 Rakel 
Lea

Lördag

27 Selma
Fingal

Söndag

28
Leo

Måndag

29 Peter
Petra

Tisdag

30 Elof
Leif

Onsdag

v.22

v.23

v.24

v.25

V.26

Bron/Bron i hamnen.  Akvarell 53 x 75 cm. 1912.
Denna akvarell visar en ovanlig vy från Lilla Hyttnäs. Vi ser ner 

mot Sundbornsån. Bron ser man längst bort i motivet. På bron 

står Gerda, en av konstnärens modeller. Gerda tittar ner på en liten 

båtplats - hamnen. Vid staffliet sitter dottern Lisbeth. Tavlan är 

målad under den så kallade Sundbornepoken, den centrala motiv-

kretsen i Carl Larssons produktion, som egentligen består av flera 

epoker. Sundbornepoken börjar 1888 och pågick fram till Carl 

Larssons död 1919. Carl Larsson blev 66 år. Carl Larsson levde 

samtidigt med Anders Zorn. De två konstnärsgiganterna träffades 

när de båda gick på Konstakademin i Stockholm och kom med 

åren att utveckla en djup vänskap. Olika till temperament hyste de 

inför varandras konst respekt och stor beundran.

Juni

Johannes Döparens dag

Danmarks grundlagsdagVärldsmiljödagen

5 Danmarks Grundlagsdag, Världsmiljödagen - FN, 6  Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag, 1 e. trefaldighet, 8 Världshavsdagen - FN, 13 2 e. trefaldighet, 17 Islands nationaldag, 20 3 e. trefaldighet, 21 Sommarsolståndet, 

24 Johannes Döparens dag, 25 Midsommarafton, 26  Midsommardagen, 27 Den helige Johannes Döparens dag.  

Islands nationaldag

Sommarsolståndet

2021

Sveriges nationaldag1 e. trefaldighet

2 e. trefaldighet

Midsommardagen

Midsommarafton

Världshavsdagen

3 e. trefaldighet

Den helige JohannesDöparens dag
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Namn

 1 Per Söndag

 2 Karin 
KajsaMåndag

 3 TageTisdag

 4 Arne 
ArnoldOnsdag

 5 Ulrik
AlrikTorsdag

 6 Alfons 
InezFredag

 7 Dennis 
DeniseLördag

 8 Silvia 
SylviaSöndag

 9 RolandMåndag

10 LarsTisdag

11 SusannaOnsdag

12 KlaraTorsdag

13 KajFredag

14 UnoLördag

15 Stella 
EstelleSöndag

16 BrynolfMåndag

17 Verner 
ValterTisdag

18 Ellen
LenaOnsdag

19 Magnus 
MånsTorsdag

20 Bernhard 
BerntFredag

21 Jon
JonnaLördag

22 Henrietta 
HenrikaSöndag

23 Signe
SignhildMåndag

24 Tisdag

25 Lovisa
LouiseOnsdag

26 ÖstenTorsdag

27 Rolf
RaoulFredag

28 Fatima
LeilaLördag

29 Hans 
HampusSöndag

30 Albert 
AlbertinaMåndag

31 Arvid
VidarTisdag

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

Bartolomeus

Äppelskörd. Akvarell 33 x 40  cm. 1904-1906. Från boken Spadarvet - mitt lilla landbruk. Det som bl a skilde Carl Larsson från andra konstnärer under slutet av 1800-talet och början av 1900 talet var hans otroligt breda konstnärliga register. Det fanns inget han inte kunde ta sig an som konstnär. Hans självtillit var stor. Han var lika säker när det gällde bokillustratio-ner eller väldiga monumentalmålningar på väggar. Carl Larsson började som grafiker när han var 13 år och gjorde illustrationer till skämttidningen Kasper.  Även sedan han fått sina första fram-gångar åtog han sig uppdrag att illustrera böcker.

1 9 e. trefaldighet, 7 Kräftpremiär, 8 10 e. trefaldighet,   Drottningens namnsdag, 15 11 e. trefaldighet, 19 Surströmmingspremiär, 22 12 e. trefaldighet, 29 13 e. trefaldighet.

2021
Augusti

Drottningens namnsdag

Kräftpremiär

Surströmmingspremiär

9 e. trefaldighet

12 e. trefaldighet

13 e. trefaldighet

10 e. trefaldighet

11 e. trefaldighet
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Almanacka fylld med Carl Larssons målningar

Carl Larsson     
Planeringsalmanacka  
2021
På varje blad finns en omtyckt målning av Carl Larsson 
(1853-1919), en av Sveriges mest berömda och folk-
kära konstnärer. Den idylliska och tidlösa stilen i hans 
målningar känns lika aktuell idag som för 100 år sedan 
och gör detta till en mycket hemtrevlig almanacka 
som gärna hängs upp på väggen. Håll reda på möten, 
födelsedagar och andra aktiviteter med denna vackra 
almanacka.

13 blad. Spiralbunden. Format: 250x346 mm.
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Bra Förlag
Forumvägen 14

131 53 Nacka
Tel: 08 605 05 50

E-post: info@brafo.se
www.brafo.se

Oemotståndlig, svensktillverkad kola 
enligt klassiskt recept!

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

300 gram kola. 
Glutenfri. Innehåller laktos. 
Kan innehålla spår av mandel.
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69:-

139:-

Vacker ljusring för levande ljus

Hängande ljusring
En prydlig ljusring i guldfärgad metall – 
häng upp på väggen i vardagsrummet 
eller i fönstret. Sätt i ett stearinljus och 
vips har du en stilfull ljuskälla som drar 
blickarna till sig. Ringen fångar och reflek-
terar ljuset och blir en höjdpunkt i rummet 
oavsett plats.

Ljusring i guldfärgad metall. Storlek: ca 33 cm i diameter. Kedja: ca 35 cm.
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