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1
BAMSES BARNDOM:
TIVOLI-SPÖKET

Spännande berättelser från
Bamses barndom!

ulligarn!
g
a
f
f
Trä som ba
Bamse

89:-

Bamse och hans kompisar tar bussen till Badköping för
att campa. Men när Annika Anka får syn på ett spöke på
det övergivna nöjesfältet intill campingen har de plötsligt
ett nytt mysterium att lösa!
48 sidor. 210 x 288 mm. Limbunden.

2
12 ST VYKORT – ELSA BESKOW
MÅNADSBILDER
Vackra
Stämningsfulla bilder!

12 st fina vykort med härliga motiv hämtade från Elsa
Beskows magiska bildvärld. Varje månad har ett eget
motiv – från januarisnö till decembersnö via sprudlande
vår, grönskande sommar och färgsprakande höst. Fint
att ge bort i present eller gör en egen inramad kalender!

illustrationer!

Format 105 x 148 mm.

Specialpris

79:Ord. pris 99:-
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3
POCKETPAKET –
FEELGOOD

Härliga må bra berättelser!

Mitt hemliga liv – När Moas farmor går bort visar
det sig att Moa har fått ärva hennes lägenhet på
Södermalm i Stockholm. I lägenheten börjar hon
bygga upp ett nytt och eget liv. En varm berättelse
om hemligheter – en riktig feelgoodpärla i stockholmsmiljö!
Sommar på den lilla ön i havet – Flora är säker på
att hon gjorde rätt som valde karriären i storstan
framför den ödsliga skotska ö där hon växte upp.
Men hon tvingas bryskt tillbaka till ön av en klient.
För att lyckas med sitt uppdrag måste hon göra upp
med sina tidigare misstag!
Dina färger var blå – Lina jobbar som sjuksköterska
på neonatalen. Hennes liv är fullt av dramatiska förlossningar, långa nattpass
och krisande föräldrar. Hon längtar efter egna barn, men hennes man, Samuel,
har alltid varit tydlig med att han inte vill ha några. En roman om efterlängtad
passion och stark kärlek!
3 x pocket.

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

BLADVÄNDARE I
ROMANTISKA
MILJÖER!
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GRENNA KOLA

109:-

Kvalitetskola från Grennas
klassiska polkagriskokeri!
Presentask med ett halvt kilo svensk kvalitetskola
i 3 st ljuvliga smaker: gräddkola, chokladkola och
hallonlakrits. Alla är supergoda, precis lagom sega
och lagade med omsorg!
Vikt 500 g.

3
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5
BAMSE GYMPAKORTSPEL

Gympa med världens starkaste björn!
I det här roliga gympaspelet samlar man kort genom att göra
olika gymparörelser tillsammans med Bamse och hans vänner
– hopp, danssteg, balansövningar och andra roliga rörelser. På
det här sättet får de som deltar både motion och en härlig
stund tillsammans!
Ålder från 5 år. 2–4 personer.

6

149:-

BAMSE DANSKORTSPEL
Skaka loss med Bamse!

I det här spelet får du hänga med Bamse och hans vänner på
ett svängigt danspass. Samla på olika danser där du härmar
djur och när du får tre kort av samma dans har du fått en
trippel och får göra dansen. Den som har flest tripplar när
korten är slut vinner spelet!
Ålder från 5 år. 2–4 personer.

KUL
BOK FÖR
DE MINSTA
BARNEN!

149:-

7
GRETA TÄVLAR

Skratt och skoj med Greta Gris och
hennes vänner!

99:-

Greta och Georg ser båda fram emot idrottsdagen, men när
det väl är dags att tävla går det inte riktigt som de tänkt sig. Till
slut återstår bara en tävling: dragkampen mellan pojkarna och
flickorna!
24 sidor. 210 x 210 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

4
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8
UTI VÅR HAGE

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

Specialpris

189:Ord. pris 199:-

!
NYHET

109:9
CHOKLADKOLA MED POLKAKROSS
Ny favorit i godisskålen!

Två godisfavoriter i svårslagen kombination: mjuk kola som smälter i
munnen toppad med härligt knastrigt polkakross. Allt lagat enligt traditionella recept som finslipats och fulländats under decenniernas gång!
Vikt 170 g.

5
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Orange

11

12

Vit

Grön

CITRONELLA LJUS

Håller myggen på avstånd!
Citronella doftljus har en härlig citrondoft som håller myggen på
avstånd. Låt sommarkvällarna bli mer njutbara utan mygg, välj på
tre fina färgställningar – orange, vit eller grön!
Brinntid ca 35 timmar. 300 g. Endast för utomhusbruk.

För
myggfria
kvällar!

199:!
7 - pac k

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

13

Strl 36–40

DAMSTRUMPOR, 7-PACK

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

6
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179:14

PUSSLA
MED PIPPI,
EMIL MED
FLERA!

4 ST TRÄPUSSEL – ASTRID LINDGREN
Pussla loss med klassiska favoritmotiv!

4 st fina träpussel med motiv från Astrid Lindgrens berättelser: 2 st Emil
i Lönneberga och 2 st Pippi Långstrump. Varje pussel består av 12 bitar.
Pusslen levereras i en snygg och praktisk trälåda med skjutlock!
Material trä. Mått låda 195 x 140 x 45 mm. Mått pussel 175 x 120 mm.
Ålder från 4 år.

15
PAW PATROL MÅLARBOK
+ FÄRGPENNOR OCH STICKERS

Målarboken för dig som älskar Paw Patrol!
Målarbok med spännande bilder på de populära hundarna från Paw Patrol:
Marshall, Skye, Rocky, Rubble, Chase, Zuma och Everest. Förutom roliga
bilder att måla innehåller boken även över 30 st roliga stickers.
Paket med färgpennor medföljer!
28 sidor. 210 mm x 297 mm. Häftad.

129:-
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16
STEAK HOUSE – VÄGEN TILL
DEN PERFEKTA KÖTTBITEN
Inspiration och recept för alla
köttälskare!

Återskapa känslan av ett amerikanskt steak house hemma
i köket. Denna kokbok är inte bara fullmatad med recept på
stora, möra och saftiga biffar och filéer, utan presenterar
även välsmakande såser och frasiga tillbehör som passar till.
Recepten gör succé såväl på grillen som på spisen!
128 sidor. 199 x 247 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 199:-
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17
MEKANISK FLASKÖPPNARE
Smart och elegant!

Flasköppnare som gör det enklare än någonsin att ta av kapsyler:
trä öppnaren över toppen på flaskan och tryck till. Flasköppnaren
är tillverkad i borstat stål och blir en vacker detalj i ditt kök!
Mått 50 x 80 mm. Material borstat stål.

Smart och
enkel att
använda!

129:-

8
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18
HAMBURGER SMASHER

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

Specialpris

299:-

GÖR
STORA OCH
KRISPIGA
BURGARE!

Ord. pris 399:-

19
FREDERIK ZÄLL´S BÄSTA
– GRILL

Grillfavoriter för alla tillfällen!
I den här boken har mästerkocken Frederik Zäll samlat
några av sina bästa grillrecept med inspiration från
jordens alla hörn – inte minst från USA och Japan. Bland
de olika favoriterna hittar vi bland annat peppargrillad lax
med jordgubbar, heta entrecôterullader, Devil’s Smoked
Chicken & Mighty Fine Iberico Steak!
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74 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

149:Ord. pris 179:-

9
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20
MUNKAVLE

En sann berättelse om övergrepp,
mod och överlevnad!
I femton år bar deckardrottningen Sofie Sarenbrant på en
hemlighet men som hon till slut valde att berätta. Munkavle
är ett gripande vittnesmål om självtvivel som förvandlas
till mod. Men framför allt är det en berättelse som skänker
styrka och hopp till andra drabbade!

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

a t ta d
Uppskrpratare!
a
somm

21

Grå

22

Sofie Sarenbrant, foto ©Thron Ullberg

210 sidor. 140 x 195 mm. Inbunden.

Svart

CITY KYLVÄSKA

För dig som gillar picknick!
I den här rejäla och rymliga kylväskan får du plats
med allt som behövs för att göra picknicken eller
utflykten till något alldeles extra. Designen är stilren
och elegant med en modern touch. Den rymmer 20
liter, har bärhandtag och justerbart axelband!
Mått 220 x 340 x 280 mm. Material polyester.

STOR OCH
PRAKTISK
I SNYGG
DESIGN!

399:-

10
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23

Lila

24

Svart

BRICKA SOMMARBLOMSTER
Servera frukost på sängen
eller bjud på en härlig fika!

Vackert formgiven bricka med blommönster. Perfekt för sommarfikat i trädgården. Brickan är tillverkad i tåligt björklaminat och
när den inte används blir den en fin inredningsdetalj!

Fina,
tåliga och
snygga
brickor!

Mått 325 x 252 mm. Material björklaminat.

129:MILJÖ
smart
na
Gör egglassar!
is
roliga

25

149:-

GLASSFORM

Egen isglass för varma sommardagar!
Gör din egen isglass i roliga former. Ta t ex Festis eller saft i någon
smak du tycker om, mixa med färsk melon, häll sedan ner mixen i
glassformarna. In i frysen några timmar – klart!
Mått 195 x 110. Material silikon, plast.

11
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26
MYGGNÄT FÖR FÖNSTER
Frisk luft utan mygg!

Vill du slippa få in mygg, getingar och andra småkryp när du har öppet
fönster? I så fall är ett myggnät den bästa lösningen. Det här myggnätet
håller effektivt insekterna borta och kan lätt klippas till så att det passar
just ditt fönster. Nätet är mycket lätt att montera med dubbelhäftande
tejp och fäststift som medföljer. För en skön myggfri sommar inomhus!
Mått 1 500 x 1 800 mm.

Myggfritt
med smart
myggnät!

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

ROLIGT
OCH KLURIGT
FAMILJESPEL!

27
SPINGO

Vem kommer på flest ord?
Ett spännande och klurigt bokstavsspel för hela familjen.
Kasta SPINGO-tärningen och välj en av bokstäverna.
Alla skriver in bokstäver och bildar ord på sin spelplan
samtidigt. Den som har skrivit flest och längst ord tar
hem segern!
Ålder från 8 år. 2–4 spelare.

199:12
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52 SMÅ ÄVENTYR MED
STORA UPPLEVELSER

Upptäck Sveriges fantastiska natur!
Den svenska naturen är fylld av sagolika miljöer som bara väntar
på dig. Den här boken ger dig 52 tips på naturnära äventyr. T ex
vandra vid pittoreska sjöar, besöka mystiska grottor, glida fram i
kajak eller på långfärdsskridskor, upptäcka öppna landskap från
cykelsadeln med mera. Turerna är tänkta att inspirera dig att hitta
ut i naturen och låta dig finna dina egna äventyr!
272 sidor. 170 x 225 mm. Inbunden.

Specialpris

249:Ord. pris 279:-

Kom ut
på nya
naturäventyr!

29
52 UTEMANINGAR FÖR MER
TID I NATUREN
Ta steget ut i det fria!

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

179:1313
13
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30
DE BÄSTA POKERSPELEN
Lär dig poker från grunden!

I den här boken lär du dig hur man spelar de grundläggande varianterna av poker: Texas Holdém, Omaha,
mörkpoker samt fem- och sjukorts stötpoker. Här ges
även handfasta praktiska råd om marker strukturer
samt inköp och utväxling, och om hur det egentligen
fungerar med sidopotter, ante och tvångsbetar!
88 sidor. 170 x 170 mm. Inbunden.

Bra och
praktiska
råd om
poker!

Specialpris

99:Ord. pris 129:-

SMART
GAFFEL FÖR
KORVGRILLNING!

31
GRILLGAFFEL MED
TELESKOPHANDTAG

Perfekt för korvgrillning!
Smart utdragbar gaffel i rostfritt stål med greppvänligt handtag av
silikon. Perfekt att ha när du grillar korv, marshmallows eller något
annat över öppen eld. Den smidiga designen gör också att de är
lätta att ta med överallt!
Mått 290-900 mm.

79:-

14
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FREDERIK ZÄLL´S BÄSTA –
SOMMARMAT

Fisk, skaldjur och andra läckerheter!
Vad är väl bättre än god mat i solen, en vacker sommardag?
Frederik Zäll har samlat sina absolut bästa favoriter när det gäller
fisk, skaldjur och annat somrigt och läckert!

Specialpris

78 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

149:Ord. pris 179:-

33
101 SNAPSVISOR

Sångerna som skapar
stämning på festen!
101 snapsvisor innehåller både underhållande historia samt de
vinnande bidragen i snapsvise-SM. Här finns även en mängd roliga
citat med det bästa och sämsta som sagts om sprit, vin och öl!
153 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

Sätt fart
på festen
med
sång!

169:Ord. pris 189:-

15
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ETT MÅSTE
TILL ALLA
HUSHÅLLSRULLAR!

129:34

SMART PAPPERSHÅLLARE

Håller hushållspappret på plats!
Ett måste för att hålla pappret på plats. Den här smarta pappershållaren håller hushållspappret på plats och den fungerar lika bra om rullen är full eller nästan slut!
Material 4 mm rostfritt stål, pulverlack i vitt.

En
skärbräda
för varje
smak!

109:-

35
SKÄRBRÄDOR, 4-PACK

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

16
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Sortera
lätt och
smidigt!

MILJÖ
smart

149:-

ÅTERVINNINGSKASSAR, 3-PACK

36 Gör det enkelt att källsortera!

3 stycken kassar med handtag som är försedda med kardborreband så att
man enkelt kan fästa dem i varandra. Avsedda för sortering av glas/plastförpackningar, metall och papper/tidningar!
Mått 416 x 290 x 292 mm. Material PVC-fri plast.

37
FLYTANDE GALLTVÅL
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38

100 procent miljövänlig!

GALLTVÅL

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

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

Volym 500 ml.

Vikt 100 g.

79:149:Katalog_SvSF_KAT0_2022.indd 17

MILJÖ
smart
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39
101 FIKABRÖD DU MÅSTE
BAKA INNAN DU DÖR
Hembakat är godast!

Att dela en fikastund tillsammans med familj och goda
vänner hör till de inslag som verkligen sätter guldkant på
vardagslivet, i synnerhet om man har ett riktigt smarrigt
fikabröd att bjuda på. Här hittar du hela 101 recept på
ljuvligt goda fikabröd för alla tillfällen och smaker!
224 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

169:-

GODA
RECEPT PÅ
SMARRIGA
FIKABRÖD!

Ord. pris 189:-

40
MUFFINSFORMAR, 12-PACK
Snygga och praktiska formar!

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

Kan
användas
om och om
igen!

Material silikon. Diameter 60 mm. Höjd 33 mm.

Specialpris

129:Ord. pris 139:-

MILJÖ
smart

18
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Roliga
tankenötter,
kluriga
gåtor!

41
KNEP & KNÅP – FÖR
STORA OCH SMÅ

Utmaningar för hela familjen!
Kluriga gåtor, knepiga bildrebusar och matematiska
tankenötter. Gnugga geniknölarna och höj humöret
med uppgifterna i denna intelligenshöjande bok. Alla
lösningar återfinns i ett översiktligt facit!
48 sidor. 165 x 160 mm. Inbunden.
1
I

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
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42
ÄT FÄRG SPRING BERG
VEGANSK SOMMARMAT
Inspireras av eliten!

Mat ska ge näring, kraft och energi men också glädje och
inspiration. Så tänker elitlöparna och systrarna Lina och
Sanna El Kott Helander när de med fartfylld skaparlust lagar
sin mat. Växtriket ger oändliga möjligheter till färgglada och
näringsrika maträtter!
78 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

19
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Spännande
och goda
alkoholfria
drinkar!

43
ALKOHOLFRIA COCKTAILS

Utsökta cocktails – utan alkohol
men med mycket smak!
Listan kan göras lång på törstsläckande välkomstdrinkar,
läskande bål och groggar. Konsten är att kunna göra alkoholfria drinkar som är goda och vackra. I den här boken hittar du
goda recept på spännande och goda drinkar!
78 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

169:Ord. pris 189:-

44
DOFTOLJA

Härlig doft av Lotus Blossom!

Fyll ditt hem med en fräsch doft som skapar en härlig stämning. Reglera mängden
doft med hur många pinnar du använder. En skön doft för kropp och själ!
Material glasflaska. Volym 80 ml. 100 x 50 mm. 6 st pinnar i trä.

179:-

SPRIDER
UNDERBAR
DOFT I
HEMMET!
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Älskajädlte!
toffelh

45

LILLA FRIDOLF PRESENTBOK
– SOMMARPLÅGOR

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

©Egmont

129:-

46
GIN & TONIC – HELT ENKELT!
Världens mest populära drink!

ra ochr!
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Gin & Tonic kan varieras i oändlighet och i all enkelhet.
Recepten i boken går från gott och enkelt till garnerat och
läckert. Här finns personliga anekdoter om varje variant på
Gin & Tonic och även historien om gin!
78 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

Specialpris

159:Ord. pris 179:-

21
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47
200 SVENSKA SEVÄRDHETER
FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET

Ett måste för den historieintresserade!
Över hela Sverige finns tydliga spår av andra världskriget: agentbaser,
bunkrar, vrak och mycket annat. I den här reseguiden presenteras 200
av dessa spännande sevärdheter. Faktaspäckade texter varvas med
kartor och bilder på platserna, både från krigsåren och idag!
245 sidor. 140 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

249:Ord. pris 279:-
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48
BONDEPRAKTIKAN
Tidlös klassiker!

MILJÖ
smart

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

Specialpris

169:Ord. pris 189:-
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49

Blommor

50

Pryder
väggen både
hemma och
i stugan!

Fåglar

SOMMARAFFISCHER

Svenska blommor och fåglar!

Detaljrik plansch över några av våra vanligaste
svenska blommor och fåglar. Affischen blir en vacker
dekoration på väggen och är även ett bra sätt att lära
sig hur våra vanligaste blommor och fåglar ser ut och
vad de heter. Artnamnen står på svenska under varje
bild. Perfekt att rama in som tavla!
Mått 500 x 700 mm. Illustrationer av Maj Fagerberg
och Lars Klinting.

99:-

51
DEN
PERFEKTA
FÅGELBOKEN,
LÄTT ATT TA
MED!

FÅGELGUIDEN: LÄR DIG ATT
KÄNNA IGEN 150 FÅGLAR
Den enda fågelguide du behöver!

Den perfekta boken för dig som på ett enkelt sätt vill kunna bekanta
dig med och identifiera några av de vanligaste fågelarterna. Med
vackra bilder och beskrivningar presenteras här 150 arter som finns
i Sverige och våra grannländer. Tack vare det smidiga formatet är det
här en handbok du lätt kan ta med dig överallt!
160 sidor. 135 x 195 mm. Häftad.

139:23
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52
SUDOKU

Sudoku-utmaningar i smidigt
pocketformat!
Sudoku är ett av våra mest älskade tidsfördriv. I den här boken finns en
mängd utmanande sudokupussel – allt från lättlösta till svåra varianter.
Gå direkt på den svårighetsnivå som passar dig bäst eller öva upp dina
färdigheter gradvis genom att börja från början. Boken innehåller 199
nya sudokun, facit samt en inledande text med instruktioner och tips!

Allt från
lättlösta
till svåra
pussel!

224 sidor. 110 x 180 mm. Pocket.

99:-

53

ig
En rikting!
u t ma n

SVÅRA KORSORD

Kluriga kryss för korsordsfantaster!

Om du gillar korsord och känner dig redo för en riktig utmaning är det här
boken för dig. Här får du möjlighet att pröva dina korsordstalanger. Bildkryssen,
knepiga krypton och luriga ordflätor – perfekt för resan eller att krypa upp i
fåtöljen med. Alla kryss är gjorda av erfarna korsordsmakare!
32 sidor. Format 210 x 297 mm. Häftad.

lösa
Börjrasord!
ko

54

99:-

LÄTTA KORSORD

99:-

För alla kryssälskare!
En fullmatad korsordsbok med lagom utmaningar för den som inte löst
korsord så länge. Alla kryss är gjorda av erfarna korsordsmakare och det
smidiga häftade formatet gör att du enkelt kan ta med dig boken överallt
– på bussen, till stranden eller till hängmattan!
32 sidor. Format 210 x 297 mm. Häftad.

24
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55
GRÖNSAKSLANDET – ODLA HEMMA
Förverkliga dina trädgårdsdrömmar!

Genom att odla dina egna grönsaker kan du både spara en hel del pengar
och försäkra dig om att den mat du äter är god och giftfri. I den här boken får
du veta allt du behöver för att lyckas med 22 st lättodlade favoriter, hur du
förbereder jorden och sår och hur du skyddar dina grödor från skadeangrepp!

179:-

128 sidor. 200 x 250 mm. Inbunden.

lada
Färggkul!
oc h

56

22 ST
LÄTTODLADE
FAVORITER I
EN BOK!

100 ST HÅRSNODDAR
Färgglada hårsnoddar!

Specialpris

79:-

Blanda och matcha de olika färgerna på hårsnoddarna och gör roliga
frisyrer. Här finns massor av färger att välja på!
Material polyester, elastan.

Ord. pris 99:-

FRESH FLASKA MED ISKOLV
Din bästa vän i värmen!

Här är dryckesflaskan för varma dagar eller tuffa pass på gymmet.
Fyll iskolven med vatten, lägg den i frysen och sänk sedan ner den i
flaskan med drycken du vill hålla kall. Perfekt att ha med på utflykt,
till jobbet eller på träningen!
Volym 52 cl. Material AS-plast. Tål ej maskindisk.

cken !
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Håll ed iskolv
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MILJÖ
smart
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Grön

59

Rosa

60

Klar
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61

62

Guld

Silver

SAGAFORM STÅLFLASKA

Håller drycken kall eller varm!
Snygg vattenflaska med en avancerad vakuumkonstruktion av dubbla
stålväggar som ger en extra bra isolering utan kondens. Flaskan håller
drycken iskall upp till 16 timmar eller varm upp till 8 timmar!

cken!
y
r
d
r
e
Håll eller varm
kall

Höjd 255 mm. Diameter 70 mm. Volym 50 cl. Material rostfritt stål.

299:-

MILJÖ
smart

199:-

63
FÖRSTA HJÄLPEN-KIT

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

Första
hjälpen i
vattentät
väska!

64
Specialpris
k
sta bod!
ä
b
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t
Åre treet foo
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159:Ord. pris 179:-

STREET FOOD –
FRÅN ÖST TILL VÄST

Årets bästa bok om street food!
I denna kokbok delar Frederik Zäll med sig av sina bästa recept
på riktigt bra och enkel street food. Inspirationen har hämtats
från hela världen. Klassiker som Meatball Sub, Buffalo Chicken
Wings och Sizzling Fajitas varvas med supergoda nyheter som
Jalapêno Poppers, Mexican Beef Tacos och Pork Roast Burger!
76 sidor. 177 x 247 mm. Inbunden.
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Vit

66
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Svart

KYLVÄSKA

Smidig kylväska för ett liv i rörelse!
En praktisk och stilren kylväska som håller maten
och drycken väl kyld under lång tid. Perfekt för
sköna sommardagar på stranden, till utflykten
eller båtturen!
Material polyester. Mått 235 x 160 x 190 mm.

129:-

67

Guld

68

Silver

HOLD VAS

Snygg design med justerbar höjd!
En stilren och elegant vas, designad av Pascal Charmolu. Genom att
höja metalldelen kan du enkelt justera vasen efter hur långa blommor du har i den. Vasen, vars glasdel är gjord av vackert, munblåst
glas, passar i de allra flesta rum och kan också bli en uppskattad gåva
till någon man tycker om!
Höjd 150 mm. Diameter 110 mm. Material munblåst glas och metall.

399:FÖR BÅDE
DEN HÖGA
OCH LÅGA
BUKETTEN!
27
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69
TRÄNA DIN HJÄRNA

Kicka igång med hjärngymnastik!
I den här boken från Mensa Sverige hittar du en mängd olika
varianter av tankenötter. Här finns logiska problem, mönsterföljder, visuella pussel och mycket mer – roliga utmaningar
som sysselsätter dig i många timmar!
176 sidor. 130 x 200 mm. Häftad.

109:Ekologisk
svensktillverkad
handkräm!

149:70

Björktuva

71

Åkermynta

HANDKRÄM

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

28
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72

Go Bananas

73

Watermelon Crush

DOFTLJUS

Stämningsfulla doftljus!
Doftljus som fyller ditt hem med sommarlätta, friska dofter. Ljusen
finns i två väldoftande varianter och med sin färgglada design pryder
de sin plats i hemmet!
Höjd 85 mm. Diameter 70 mm. Brinntid 45 timmar.
Innehåller 90% soyavax, 5% doft, 5% vegetabilisk olja.

MED
TYDLIGA
STEG-FÖR-STEG
INSTRUKTIONER!

oc h
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God rinntid!
lång b

Specialpris

199:-

74

Ord. pris 249:-

KOM IGÅNG MED YOGA
Hitta harmonin i vardagen!

Vill du bli mer medveten och närvarande i nuet? Vill du hålla dig i form och
få smidiga muskler? Då är detta boken för dig. Med hjälp av tydliga steg för
steg-instruktioner och smarta tips får du här lära dig hur du på ett enkelt sätt
väver in yogaövningar i din vardagsrutin!
64 sidor. Format 163 x 225 mm. Inbunden.

129:75
KOM IGÅNG MED MINDFULNESS
Hitta lugnet i kropp och sinne!

När timmarna på dygnet känns alltför få gäller det att hitta en balans i
sitt liv – ett lugn i både kropp och sinne. Och det är just det som mindfulness i grunden handlar om. I den här boken får du enkla steg för steginstruktioner hur du gör mindfulness-övningar till en del av din vardag!

lugnjiäl!
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i
H
oc h s
kropp

129:-

64 sidor. Format 163 x 225 mm. Inbunden.
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Specialpris

76

169:Ord. pris 179:-

Strl 31–35

BARNSTRUMPOR SMALRANDIGA, 6-PACK
Slitstarka strumpor för barn!

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

77
KUL PÅ RESAN – KORTSPEL

Tiden går fort när man har roligt!
Ett roligt sällskapsspel som gör de långa resorna till ett nöje oavsett
om du åker bil, buss eller tåg. Spelet innehåller 54 bildkort på fordon, föremål eller byggnader, samtliga illustrerade av Jan Lööf!
54 st kort. Från 5 år.
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129:-

FOLKKÄRA
MAMMA MU
SOM PUSSEL,
15 BITAR!

78
PUSSEL – MAMMA MU OCH KRÅKAN,
15 ST BITAR
Härligt pussel med världens charmigaste ko!

Rampussel i trä med 15 st rejäla bitar. Tillsammans bildar de en vacker bild från
en eftermiddag då Mamma Mu och hennes bästa vän Kråkan ger sig ut på sjön
för att fiska!
Material trä. Mått 300 x 225 mm.

30
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79
MAJAS ALFABET – KORTSPEL
Lekfullt lärande!

Memoryspel med bokstäver som både tränar upp minnet
och låter barnet bekanta sig med bokstäverna: A som i Ask,
B som i Blåklint osv. Spelet bygger på Lena Andersons underbart vackra alfabetsbilder med den omtyckta figuren Maja!
52 st kort. Från 3 år.

99:-

Lär dig
alfabetet
lekande
lätt!

80
RESELEKAR FÖR BARN

Enkel och bra underhållning på resan!
Här finns både klassiska och nya lekar som gör att det blir roligt att resa och
håller humöret på topp. Gåtor, ord- och gissningslekar, räkneövningar och
mycket mer. Tydliga instruktioner om deltagarantal, förslag på plats, behövligt
material och beräknad tid för leken!
48 sidor. 165 x 160 mm. Inbunden.

Roliginagar!
u t ma n

99:-
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Specialpris

169:Ord. pris 179:-

81

Strl 31–35

BARNSTRUMPOR BREDRANDIGA, 6-PACK
Bredrandigt mönster i glada färger!

Slitstarka strumpor för barn. Lätta att dra av och på tack vara den elastiska stickningen
och den utmärkta passformen!
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.
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82

449:-

Brun

83

Svart

AKIRA KNIVSET

Svenska kvalitetsknivar från Dorre!
Ett knivset av hög kvalitet med 3 st vassa knivar för kökets vanligaste behov.
Knivarna är tillverkade i hamrat rostfritt stål som ger en exklusiv känsla och de
greppvänliga handtagen ligger perfekt i handen. I setet ingår 1 kockkniv 20 cm,
1 köttkniv 20 cm och 1 allkniv 13 cm. Handdiskas!
Material rostfritt stål och plast.

ar av
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Lyxigsak kvalitet
sven

84
POCKETPAKET – DECKARE
Spännande sommarläsning!

Anfall som försvar – Två amerikanska spelutvecklare
försöker sälja ett avancerat AI-program till ett indonesiskt spelbolag. Kinas underrättelsetjänst blir varse och
försöker stjäla programvaran. Spänning i riktig Tom
Clancy anda!

Specialpris

199:Ord. pris 249:-

SOMMARSPÄNNING FÖR
LATA DAGAR PÅ
STRANDEN!

De kapabla – En kvävande thriller om vanliga människor
som råkar ut för en livsavgörande olycka. Klas Ekman
utmärker sig genom att skickligt skriva om det svartaste mörkret med massor av igenkänning. Resultatet
är en skruvad läsupplevelse som stannar länge!
Änkorna – Sveriges nya thrillerkung, Pascal Engman,
är tillbaka med en ny hisnande samtidsthriller. Denna
gång är fallet mer personligt än någonsin tidigare för
Vanessa Frank!
3 x pocket.

32
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85
ELENA FÖRKLÄDE
Laga mat med stil!

Snyggt och slitstarkt förkläde tillverkat av hållbart jeanstyg
och med en praktisk ficka i veganskt läder. Förklädet skyddar
dina kläder från stänk och fläckar och har ett justerbart band
runt nacken för optimal passform. Perfekt att använda vid
grillen om sommaren eller när du lagar mat till vardags!
Mått 700 x 800 mm. Material jeanstyg, veganskt läder.

Förkläde
i jeanstyg
med bra
passform!

Specialpris

329:Ord. pris 349:-

299:-

ivt
Exklu-sset!
BBQ

86
BBQ-SET MED GRILLTÅNG
OCH STEKSPADE

Bra redskap för sommarens grillkvällar!
BBQ-set i 2 delar från Dorre. Setet består av en tång och en stekspade i
rostfritt stål. Båda har sköna handtag som inte blir varma och som ger
dig ett bra grepp. Med dessa praktiska redskap blir det lättare att grilla!
Grillspade 330 x 84 x 100 mm. Grilltång 340 x 45 mm.
Material rostfritt stål och plast.
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179:-

87 4 ST TRÄPUSSEL – BRANDBILAR
Roligt pussel med rejäla träbitar!

4 st fina träpussel med brandbilsmotiv av mästerillustratören Jan Lööf. Varje pussel består av 12 bitar.
Pusslen levereras i en vacker trälåda med skjutlock där bitarna kan förvaras när de inte används!
Material trä. Mått låda 195 x 140 x 45 mm. Mått pussel 120 x 175 mm. Ålder från 4 år.

88
UTOMHUSLEKAR FÖR BARN
Lekar för sommarens alla dagar!

I den här boken finns det massor av tips på roliga lekar och
spel. Lekarna passar för ett eller flera barn och för hela familjen. En riktig kul bok som sätter fart på familjens leklust!
48 sidor. 165 x 160 mm. Inbunden.

109:PERFEKT
FÖR BARN
MED SPRING
I BENEN!

34
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89
ÄR VI INTE FRAMME SNART?

Kortspelet som gör bilresan till ett nöje!

Med detta underhållande kortspel kommer de långa bilresorna garanterat att
kännas betydligt kortare. Spelet innehåller kort med bilder och det gäller för
spelarna att försöka hitta sakerna på korten och på så sätt samla poäng under
resans gång. Den som lyckas få flest poäng har vunnit!
32 st kort. Ålder från 5 år. 2–4 spelare.

89:90
POKÉMON MÅLARBOK
+ FÄRGPENNOR

Målarboken för alla Pokémon-fans!
Målarbok med bilder på massor av populära Pokémon-figurer såsom
Pikachu, Snorlax, Charmander, Gyarados, Charizard och Meowth.
Med boken följer även ett paket färgpennor!
28 sidor. 210 x 297 mm. Häftad. Ålder 3–9 år.

Poppis
hos alla
barn och färgpennor följer
med!

129:35
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91
52 BUBBEL

Champagne, Cava, Prosecco och
andra mousserande viner!
Här finns tips på bubbel och viner i varierande prisnivå från alla
delar av världen. Vinerna finns självklart att tillgå på Systembolaget, via ordinarie sortiment, beställningssortiment eller
privatimport. Varje vin beskrivs med utseende, doft och smak
tillsammans med tillverkningsmetod och kort om producenten!
126 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

Specialpris

169:Ord. pris 189:-

92

159:-

ALLSORTS – ENGELSK KONFEKT
Ständigt lika populär!

Fyll godisskålen med detta klassiska färgglada godis.
I denna megabox med 1 kg engelsk lakritskonfekt
hittar du alla de välkända smakerna. Perfekt till
sommarfesten!
Vikt 1 000 g.

FYLL
GODISSKÅLEN
MED ENGELSK
KONFEKT!

36
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LUNA OCH SUPERKRAFTEN: KÄRLEKEN
Luna är tillbaka!

Trots att Luna har börjat anpassa sig till sin nyfunna superkraft, som gör att hon
kan höra på riktigt långt håll, har resten av vardagen inte direkt förändrats. Hon
känner sig fortfarande lika ensam och annorlunda. Vad ska egentligen en superhörsel vara bra för om den inte kan hjälpa en att få vänner eller bli sedd av den
man råkar vara kär i?
123 sidor. 156 x 206 mm. Inbunden. Ålder 6–9 år.
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159:94
EDITH, ALEX OCH ENHÖRNINGARNA
Underbara magiska illustrationer!

Specialpris

159:-

Tänk om man vaknade upp en dag och allt fantastiskt var möjligt? När sexåriga
Edith stiger upp ur sängen den här morgonen är hon full av förväntan. I dag ska
hon gå till förskolan med bästisen Alex och då kan allt hända. Edith, Alex och
enhörningarna är en drömsk och lekfull saga för både stora och små!
32 sidor. 210 x 255 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Ord. pris 179:-
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Specialpris

179:Ord. pris 199:-

Strl 36–40

96

Strl 41–45

ANKELSTRUMPOR, 8-PACK
Superskön ankelstrumpa!

Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl som
till vardags. Varje paket innehåller 4 par vita och 4 par svarta strumpor!
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.
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97
BAMSES ÄVENTYR:
4 ST KLASSISKA
DUNDER-ÄVENTYR

Häng med på äventyr med
världens starkaste björn!
Spännande bilderbok där Bamse och hans vänner letar
skatter, jagar spöken, tampas med fasliga sjörövare
och mycket annat. Boken innehåller fyra berättelser:
Spökborgen, Lille Skutt blir bortrövad, Vargen och
dunderhonungen samt Skattkistan.

109:-

46 sidor. 205 x 260 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år.

4 STYCKEN
KLASSISKA
BERÄTTELSER
OM BAMSE!

!
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98

Strl 36–40

99

Specialpris
Strl 41–45

SPORTIG ANKELSTRUMPA

179:Ord. pris 199:-

Kvalitetstrumpor med färgglada undersidor!
Strumporna håller utmärkt kvalitet och kan användas till träningspasset såväl som till vardags.
Strumporna är vita på toppen med en färgad sula. Varje paket innehåller 2 par med blå sula, 2 par
med orange sula, 2 par med grön sula samt 2 par med grå sula.
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.
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Träpussel med
populära
Pettson och
Findus!

100
RAMPUSSEL
– FINDUS
FLYTTAR UT

Perfekt för dig
som älskar pussel!
Ett fint femtonbitars rampussel
med färgglatt motiv ur den populära barnboken Findus flyttar ut!
Material trä. Mått 300 x 225 mm.
Ålder från 3 år.

129:de enl-!
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Fört ingspysse
hörn

101
HITTA ENHÖRNINGARNA
– PYSSELBOK
Magiskt förtrollande pyssel
och klurigheter!

Välkommen till Regnbågsdalen där Luna, Ruben och alla
de andra enhörningarna väntar med massor av roliga knep
och knåp. Här finns 30 st förtrollande pyssel där du kan ta
dig fram i labyrinter, finna felen, hitta vad som inte passar
in, upptäcka vilken enhörning du är mest lik!
62 sidor. 216 x 279 mm. Häftad. Ålder 6–9 år.

99:39
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102
VÄXTLAMPA – LED

Hjälp dina växter på traven!
Energieffektiv LED-växtlampa i klart glas som avger
ett behagligt ljus med våglängder optimerade för att
dina växter skall trivas och må bra. Lampan är mycket
bra som underhållsbelysning för dina krukväxter!
E27-sockel. A60.

129:LAMPAN
SOM FÅR DINA
VÄXTER ATT
TRIVAS!

!
7 - pac k

Specialpris

179:Ord. pris 199:-

103

Strl 41–45

MÖNSTRADE
HERRSTRUMPOR, 7-PACK
Klassiska herrstrumpor!

Herrstrumpor av hög kvalitet med skön passform och klassiskt
eleganta mönster. Varje paket innehåller 2 par av de olika mönstrade
strumporna och 1 par klassiskt svarta!
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid, 5% elastan.
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104
PÅ DJUPT VATTEN
Andlöst spännande
actionthriller!

Action
som ger dig
en spännande
läsupplevelse!

Ett halvår har gått sedan bilhandlaren Johan Wagner
och hans flickvän Emily lyckades undkomma sina
kidnappare. De gör vad de kan för att hitta tillbaka till
vardagen men när Emilys syster hittas död inser de
att det förflutna till slut hunnit ikapp dem. Uppföljaren till succén Farliga affärer är en riktig bladvändare
om de dolda krafter som i hemlighet griper in och
ödelägger vår till synes så fridfulla vardag!
378 sidor. 147 x 218 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 229:-

105
LAKRITSPIPOR – SKIPPER’S PIPES
Med smak av söt lakrits!

En produkt som har funnits i över 100 år och som fortfarande är väldigt populär.
Skipper’s Pipes Original har funnits sedan 1920!
Innehåller 16 st.
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106

Terrakotta

107

Grå

MUGG BORNEO, 2-PACK
Stilren, snygg och modern!

Kaffemuggen Borneo är en snygg och tidlös mugg. Den är gjord i stengods som klarar
både maskindisk och mikrovågsugn. Muggarna finns i två fina färger, grå och terrakotta!
Höjd 100 mm. Volym 25 cl.

TRENDIG
MUGG I
STENGODS,
2-PACK!

179:108

Rosa

109

Grön

ISFORM – 4 ST XL KUBER

Gör supertrendiga STORA iskuber!
Med den här coola isformen kan du göra 4 st XL isbitar i frysen.
Stora isbitar ger längre hålltid i drycken och dessutom kan du
göra snygga drinkar med dem genom att t ex frysa in
ett bär eller blomma i iskuben!
Mått 115 x 115 x 50 mm. Material silikon.

109:-

Gör supercoola
STORA isbitar!

110 KICKOFF – FOTBOLLSPYSSEL OCH QUIZ
Årets roligaste bok för fotbollstokiga barn!

I den här boken ställs dina fotbollskunskaper på prov i quiz, korsord, ordgömmor och annat
knep och knåp med facit längst bak. Här finns fler än 90 tuffa fotbollsutmaningar att lösa!
128 sidor. 128 x 199 mm. Häftad.

89:-

Utmana
familjens
kunskaper
på en fotbollsquiz!
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111
GARLI VITLÖKSPRESS
Skala, krossa och pressa!

Smidig vitlökspress i ny smart design, lätt att använda och
lätt att rengöra. Tillverkad i rostfritt stål och utrustad med
ett handtag som ger dig ett bra och stadigt grepp!
Mått 100 x 70 x 52 mm. Material rostfritt stål och plast.

179:-

112
KNOPAR

Smarta knopar för alla tillfällen!
I den här boken presenteras över 30 olika knopar med en steg för stegguide till hur man knyter dem, ihop med illustrationer och bilder. Vissa
är väldigt lätta att göra, andra är lite knepigare men med lite övning
kommer du snart att kunna knyta dem i ett nafs!
36 sidor. 195 x 250 mm. Inbunden.

Specialpris

169:Ord. pris 189:-
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Knop ällen!
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Strl 36–40

114

Strl 41–45

SVARTA STRUMPOR
UNISEX, 6-PACK
Specialpris

179:Ord. pris 199:-

Klassisk svart kvalitetsstrumpa!
Fungerar lika bra till vardag som till fest och passar
både kvinnor och män. Med optimal passform och
underbar komfort!
Material 80% kammad bomull, 15% polyamid,
5% elastan.
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115
GIRLAND LEAF

Dekorera med grönskande ljusslinga!
Slingan med 10 st lampor blir en vacker bordsdekoration eller en fin detalj i ditt hem.
Vackra Leaf är formad som en kvist med små gröna blad och transparanta lampor som
lyser med varmvitt sken!
Drivs av 2 CR2032-batterier (ingår). Längd 950 mm.

89:-

FINASTE
DUKNINGEN
MED LJUSSLINGA!
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116
ELSAS HUSDRÖM

Inspiration, tips och god mat!
Influensern Elsa Billgren ger personliga tips och handfasta råd hur man med egna krafter kan rusta upp och
inreda ett förfallet gammalt sommarhus på Gotland.
Här varvas personliga reflektioner över livet med fantastiska recept och praktiska tips om inredning, vintage
och loppisar – allt i en härligt spretig blandning!
162 sidor. 198 x 268 mm. Inbunden.

Specialpris

199:Ord. pris 269:-
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117
UTOMHUSTERMOMETER MED
LED BELYSNING

Snygg och smart trädgårdsdekoration!
Soldriven trädgårdstermometer med LED-belysning. Termometern
lyser upp på kvällen och visar grader i celsiusskala!
Längd termometer 320 mm + 240 mm spett. Diameter 90 mm.
Uppladdningsbart batteri 1 st AAA NI-MH ingår.

199:-

Se den rätta
temperaturen
även när det
är mörkt!

118
LJUSSLINGA GLOW

199:-

Stämningsfull mysbelysning!
Batteridriven ljusslinga med plasthöljen och 5 st LED-lampor. Underbar att dekorera med
inom- eller utomhus till vardags och fest. Den inbyggda timern gör det lätt att ställa in när
ljusslingan ska lysa!
Längd 1000 mm. Drivs av 3 AA-batterier (ingår ej).
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119
MOVE – KORTSPEL

För den aktiva familjen!
Move är ett roligt rörelsespel för hela familjen. Under spelets
gång kommer ni hoppa, visa styrka, få upp pulsen och framför
allt får ni en härlig gympa-stund tillsammans!
Innehåller 49 kort. 2–4 spelare.

129:-

120
DRÖMMA STORT

Ny barnbok från Sveriges största influenser!
Arnold älskar att drömma och fantisera, att låta vagnen förvandlas till en racerbil
eller föreställa sig att det simmar runt delfiner i badkaret. Han drömmer också
om allt han ska bli när han blir stor. Margaux Dietz nya bok om den finurlige
Arnold är lekfull och optimistisk berättelse med fina illustrationer!
36 sidor. 211 x 258 mm. Inbunden. Ålder 3–6 år.

Memo
med vackra
illustrationer
av Lena
Andersson!

149:-

169:-

MARGAUX
DIETZ SAGA
OM FINURLIGE
ARNOLD!

121
MAJAS NATURMEMO
Memo med vackra bilder!

I det här fina memot hittar du underbara
bilder av Lena Andersson. Spelet består av 36
brickor med vackra naturbilder som blommor,
insekter, fåglar och andra djur!
För 2–4 spelare.
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122

LYSSNA PÅ
ALLA LJUD
FRÅN BONDGÅRDEN!

POPPY & SAM
LAGAR TRAKTORN

Gör lässtunden roligare med
ljudeffekter!
Det är en helt vanlig dag på Äppelgården när Tore
plötsligt får problem med sin traktor. Kan Poppy och
Sam hjälpa Tore? Läs sagan och tryck på knapparna
som ligger inbäddade i sidorna för att lyssna på alla
ljud som Poppy och Sam hör på bondgården!
10 sidor. 220 x 218 mm. Inbunden. Boardbook.
Ålder 0–3 år.
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Sago berättelse
6 st

Specialpris

99:Ord. pris 129:-

123

NALLE PUH: MIN FÖRSTA SAGOBOK
Perfekt högläsningsbok!

Följ med Nalle Puh och hans vänner på spännande äventyr i Sjumilaskogen.
Den här fint illustrerade sagosamlingen består av 6 st roliga Nalle Puhberättelser fyllda av allt det som gjort den här sagofiguren så älskad av
barn världen över!
72 sidor. 208 x 260 mm. Kartonnage.

149:-

Svenskt
kvalitetsgodis
i 5 st olika
goda smaker!

124
POLKAGRISAR, 5-PACK
Nya sommarsmaker!

Smarrigt svenskt kvalitetsgodis som tillverkats för
hand vid Grennas klassiska polkagriskokeri. Boxen
innehåller 5 st äkta polkastänger i smakerna viol,
tutti-frutti, päron, gräddkola och saltlakrits!
5 st. Vikt 250 g.
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125
BAMSE GYMPASPEL

Hoppa, balansera och gör roliga rörelser!
I det här roliga gympaspelet samlar du på dig kort genom att göra olika
gymparörelser med Bamse och hans vänner. Perfekt för både kroppen
och knoppen!
Innehåller 30 gympakort, 20 markers, tärning o spelregler.
Ålder från 4 år.

HOPPA MED
BAMSE OCH
SKUTTA MED
LILLE SKUTT!

229:126
DISNEY KLASSIKER:
5-MINUTERS GODNATTSAGOR
Tecknad Disneymagi!

I den här exklusiva samlingen får du tolv härliga Disneyberättelser,
allt från Lejonkungen till Alice i Underlandet. Berättelserna är roligt
illustrerade och precis lagom långa för en mysig godnattstund!

Lagom
långa godnattsagor
för mysig
stund!

192 sidor. 207 x 258 mm. Kartonnage. Ålder 3–6 år.
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TRYGGHETS-

48

Sommarförlaget
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