
BÖCKER, PYSSEL, SMARTA SAKER – ALLT FRÅN KLASSIKER TILL NYA FAVORITER! SOMMARTIDNINGAR & PRESENTER

ET
T ÅRS GARANTI

TRYGGHETS-
GARANTI

2023
HÄRLIGT BRETT SORTIMENT – SÄLJ SOMMARTIDNINGAR!
Sommarförlaget

SV
SF

.K
AT

0.
20

23



2

BAMSES BARNDOM:  
DET FÖRSTA ÄVENTYRET
Superspännande med världens 
starkaste björn!
Har du någonsin undrat vilket Bamses allra första äventyr 
var? Bamse åkte iväg alldeles ensam till sin gammel-faster 
Aurora som driver pensionatet Vilan i Krakaviken. Men väl 
där blir det mer äventyr än vila för Bamse. Och kanske blir 
det lite för spännande ibland? Läs själv så får du se!

48 sidor. 210 x 288 mm. Limbunden.

12 VYKORT – ELSA BESKOW  
MÅNADSBILDER 
Stämningsfulla bilder!
12 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 tavla! 

Format 105 x 148 mm.

1

2 Vackra  
illustra- 
tioner!

Träffa gulliga  

Bamse som barn!

Specialpris

89:-
Ord. pris 99:-

89:-
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GRENNAKOLA
Kvalitetskola från Grennas  
klassiska polkagriskokeri!
Presentask med ett halvt kilo svensk kvalitets-
kola i tre ljuvliga smaker: gräddkola, chokladkola 
och hallonlakrits. Alla är supergoda, precis lagom 
sega och lagade med omsorg!

Vikt 500 g.

POCKETPAKET  
– FEELGOOD
Härliga må-bra berättelser!
Soluppgång över strandpromenaden  
(Jenny Colgan). Att förlora en morförälder borde ju 
vara det mest naturliga i världen men Marisa Rosso 
kämpar med sin sorg och tar sin tillflykt till tidvat-
tenön Mount Polbearne. Kan gemenskapen i det lilla 
samhället hjälpa Marisa att hitta tillbaka till glädjen?

Innan morgonen gryr (Anna Lönnqvist). En gripande 
kärlekshistoria om en sommar då allt förändrades. 
Vad vi är beredda att offra för vår familj och om 
omöjlig, passionerad kärlek. Hur det förflutna fort-
farande styr vår nutid. Kanske är det nödvändigt att 
göra upp med det förflutna en gång för alla?

Ett oväntat val (Marian Keyes). Det har gått 25 år 
sedan vi träffade Rachel Walsh senast och då var hen-
nes liv en enda röra. Men efter ett livsavgörande beslut 
har hon nu ett tryggt arbete, radhus, trädgård och en 
ny kärlek samt en bullrig familj som lägger sig i minsta 
beslut. När hon får ett oväntat samtal skakas hennes 
trygga tillvaro om rejält och hon står öga mot öga med 
sitt livs kärlek!

3 x pocket.

4

3

Kvalitetsgodis!

3 ST
HÄRLIGA  
MÅ-BRA
POCKET!

109:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 249:-
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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.

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.

GRETA OCH GEORG  
GÅR OCH BADAR
Plask och plums i simhallen!
Greta Gris och hennes familj går till simhallen för att bada. Greta 
är duktig på att simma, men Georg är lite rädd. Det är första 
gången han får följa med. Kommer Georg att våga hoppa i och 
bada tillsammans med de andra? Som tur är har han en mycket 
envis storasyster! 

22 sidor. 210 x 210 mm. Ålder 3–6 år. Inbunden.

5

6

7

Kul träning för  

hela familjen!

KUL  
BOK FÖR  

DE MINSTA  
BARNEN!

149:-

149:-

99:-
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DE BÄSTA KORTSPELEN
29 roliga kortspelsklassiker!
I denna bok presenteras 29 svenska och internationella kort-
spel i varierande svårighetsgrader för både vuxna och barn. 
Canasta, Gin rummy och Hej knekt, för att bara nämna några. 
Vilken spelartyp är du? Den slipade taktikern, den iskalla mate-
matikern eller kanske den irriterande turnissen? Boken innehåller 
beskrivningar av regler och taktik, samt tydliga instruktioner 
om spelarantal, spelkort, specialkort och poängräkning!

82 sidor. 170 x 170 mm. Inbunden. Kortlek ingår ej.

UTI VÅR HAGE
Äkta svensk seriehumor  
som alla känner 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 
samlade i ett härligt album, en kul blandning som 
tillsammans bildar en klockren och skrattframkal-
lande skildring av det svenska småstadslivet när 
det är som allra roligast!

56 sidor. 215 x 224 mm. Mjukband.

8

9

Kortspel  
för hela  

familjen!

Specialpris

189:-
Ord. pris 199:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 129:-
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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. 

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.

Orange Vit Grön10 1211

Strl 36–4013

För  
myggfria 
kvällar!

7-pack!

199:-

Specialpris

189:-
Ord. pris 199:-
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4 ST TRÄPUSSEL – ASTRID LINDGREN 
Pussla loss med klassiska favoritmotiv!
Fyra stycken fina träpussel med motiv från Astrid Lindgrens berättelser:  
2 Emil i Lönneberga och 2 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.

PAW PATROL MÅLARBOK  
+ FÄRGPENNOR OCH STICKERS
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 roliga 
stickers. Paket med färgpennor medföljer!

28 sidor. 210 mm x 297 mm. Häftad.

14

15

PUSSLA  
MED PIPPI, 
EMIL MED 

FLERA!

Paw Patrols  

poppis hundar!

129:-

179:-
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STEAK HOUSE – VÄGEN TILL 
DEN PERFEKTA KÖTTBITEN
Goda 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.

HAMBURGER SMASHER
Gör hamburgare som proffsen!
Rejält smashjärn med räfflad undersida och ett brett hand-
tag som gör det lätt att reglera trycket och få fina jämn-
tjocka 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. 

16

17
Succérecept!

GÖR  
STORA OCH 

KRISPIGA 
BURGARE!

Specialpris

299:-
Ord. pris 399:-

Specialpris

179:-
Ord. pris 199:-
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FREDERIK ZÄLĹ 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!

74 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

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.

18

19

Favoritrecept!

Smart och  
enkel att  
använda! 149:-

Specialpris

159:-
Ord. pris 179:-
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BRICKA SOMMARBLOMSTER 
Servera frukost på sängen  
eller bjud på en härlig fika!
Vacker formgiven bricka med blommönster. Perfekt för sommar-
fikat i trädgården. Brickan är tillverkad i tålig melamin och när den 
inte används blir den en fin inredningsdetalj i köket!

Mått 325 x 252 mm. Material melamin.

GLANDA DESSERTSKÅL, 4-PACK
Ett vackert inslag på dessertbordet!
Vackra och klassiska utformade dessertskålar med det lilla extra. 
Dessertskålarna kommer förgylla såväl glass som andra efterrätter 
och utgöra ett vackert inslag på det dukade bordet!

Mått 130 x 110 mm. Material glas.

Lila Svart

22

20 21

Fina,  
tåliga och 

snygga  
brickor!

VACKRA  
DESSERT- 
SKÅLAR I 
KLASSISK  
DESIGN!

349:-

Specialpris

139:-
Ord. pris 149:-
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GLASSFORM
Egen isglass för varma sommardagar!
Gör din egen isglass i roliga former. Ta till exempel 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.

GLASS FÖR BARN
Bjud kompisarna på glassfest!
Lösglass, pinne, sandwich eller strut – du väljer. I den här boken 
finns enkla recept att följa och ingredienserna finns oftast 
redan hemma. Tipsrutor ger smarta knep om tillagning och 
servering där smakerna kan varieras i all oändlighet. Recepten 
utgår från ett ekologiskt miljötänk!

48 sidor. 264 x 215 mm. Inbunden

BAMSE 5-KAMP
Roliga utomhustävlingar!
Ett roligt utomhusspel för kalaset, sommarfesten eller  
kompisträffen. Tävla var för sig eller som lag i olika grenar  
som Lille Skutts morots-stafett, farmors köttbullerace eller Bamses  
stegduell. Här får du tävla, röra på dig och ha kul på samma gång!

Ålder från 5 år. 2–7 spelare eller lag.

23

24

25

MILJÖ
smart

Gör egna  
roliga isglassar!

149:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 149:-

299:-
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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. 

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.

26

27

ROLIGT  
OCH KLURIGT 

FAMILJE- 
SPEL!

Myggfritt  
med smart 

mygg- 
nät!

229:-

179:-
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52 GIN DU MÅSTE DRICKA 
INNAN DU DÖR 
Perfekt till alla som älskar gin!
Gin har på senare år blivit väldigt populärt. Dryckesexperten 
Örjan Westerlund delar med sig av sina omfattande kunskaper 
om gin. Likt en riktigt slipad bartender har han skapat en per-
fekt mix med rekommendationer för de godaste ginsorterna, 
kryddade med fakta och historiska djupdykningar om gin!

144 sidor. 150 x 220 mm. Inbunden.

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 bär-
handtag och justerbart axelband!

Mått 220 x 340 x 280 mm. Material polyester. 

30

Grå Svart28 29
STOR OCH 
PRAKTISK  
I SNYGG  
DESIGN!

Perfekt  
presentbok! 449:-

Specialpris

179:-
Ord. pris 199:-
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GRILLGAFFEL MED  
TELESKOPHANDTAG
Perfekt för korvgrillning!
Smart utdragbar gaffel i rostfritt stål med greppvänligt hand-
tag av silikon. Perfekt att ha när du grillar korv, marshmallows 
eller något annat över öppen eld. Den smidiga designen gör 
också att den är lätt att ta med överallt!

Mått 290-900 mm.

PARI PICKNICKRYGGSÄCK –  
2 OLIKA STORLEKAR
Perfekt till sommarens picknickar!
I dessa fantastiska picknickryggsäckar ingår glas, tallrikar 
och bestick, som förvaras i ett separat fack. I det stora 
facket ryms allt annat som du kan tänkas vilja ha med dig 
på sommarens härliga picknickar!

Material ryggsäck polyester. Material övrigt aluminium 
och livsmedelgodkänd plast.
Mått grå 350 x 260 x 170 mm. Ingår 2 st tallrikar, glas, 
knivar, gafflar och skedar. 
Mått blå 420 x 190 x 300 mm. Ingår 4 st tallrikar, glas, 
knivar, gafflar och skedar.

Grå, 2 pers Blå, 4 pers31 32

33

SMART 
GAFFEL FÖR 
KORVGRILL-

NING!

SNYGGA,  
LYXIGA PICK-
NICK RYGG-

SÄCKAR!

89:-

749:-
Grå, 2 pers

899:-
Blå, 4 pers
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FREDERIK ZÄLĹ 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!

78 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

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.

34

35

God och läcker  

sommarmat!

Sätt fart  
på festen  
med en  
sång!

Specialpris

179:-
Ord. pris 199:-

Specialpris

159:-
Ord. pris 179:-
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X
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. 

ÅTERVINNINGSKASSAR, 3-PACK
Gör det enkelt att källsortera!
Tre 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. 

36

37

Sortera  
lätt och  
smidigt!

ETT MÅSTE 
TILL ALLA 

HUSHÅLLS-
RULLAR!

MILJÖ
smart

149:-

Specialpris

99:-
Ord. pris 129:-
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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. 

STACY STEKTERMOMETER
En smart hjälpreda utan batteri!
Termometern är mycket enkel och smidig att använda när du vill 
mäta köttets innertemperatur. Allt du behöver göra är att skaka 
den 8-10 gånger så kan du använda den i cirka tre minuter. Inget 
krångel med batteribyten, utan det är bara att skaka!

Mått 23 x 33 x 179 mm. Material rostfritt stål, plast. Handdiskas.  

38

39

En  
skärbräda  
för varje  

smak!

Bra och  
enkel att  
använda!

129:-

349:-
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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!

Material silikon. Diameter 60 mm. Höjd 33 mm.

TÅRTOR, BAKVERK  
OCH DESSERTER
Följ med in i den söta världen!
Låt dig inspireras av Per Bäckströms och Josephine Erikssons 
bakverk och desserter. Recepten är lätta att följa och illustrerade 
med vackra fotografier. Självklart ingår också en mängd tips 
och råd för ett lyckat resultat. Exempel på recept är biskvier, 
brownies, lemoncurd-bakelser och krämig sommartårta!

76 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.

40

41
Kan  

användas  
om och  

om igen!

Inspirerande 

bakverk!

MILJÖ
smart

129:-

Specialpris

149:-
Ord. pris 179:-
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KNEP & KNÅP – FÖR STORA OCH SMÅ
Utmaningar för hela familjen!
Kluriga gåtor, knepiga bildrebusar och matematiska tankenötter. Alla lösningar 
återfinns i ett översiktligt facit. Gnugga geniknölarna och höj humöret!

48 sidor. 165 x 160 mm. Inbunden.

BAMSE ODLINGSSPEL
Spela, ha kul och lär dig om  
frukt och grönt!
I detta spel får du hänga med ut i Lille Skutts trädgårdsland, 
där det blivit dags att skörda. Bamse klättrar upp i trädet och 
skördar frukterna, Nalle-Maja plockar grönsaker, Lille Skutt 
gräver upp rotfrukter, Nina-Kanin plockar bär och Skalman 
klipper kryddörter. Den som först har skördat alla sina brickor 
har vunnit! 

Innehåller 5 odlingsplatser, 5 figurer, 15 brickor, tärning  
och spelregler.  För 2–4 spelare.

PÄRLSMYCKEN
Steg-för-steg guide till fina smycken!
Nu kan du skapa fina smycken i regnbågens alla färger och även få tips på hur du 
kan slå in dem snyggt som presenter. Här blir du guidad av 14-åriga instagram-
profilen, Margrethe Hjort Hay, som säljer sina smycken i modebutiker i Danmark!

109 sidor. 225 x 175 mm. Inbunden.

44

42

43

MILJÖ
smart

Gör trendiga 

smycken!

För hela  

familjen!

149:-

199:-

99:-
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LITTLE GREEN KITCHEN
Enkla vegetariska recept för  
hela familjen!
Precis som de flesta andra föräldrar så vet dessa författare 
att det inte alltid är så lätt att få barnen att äta grönsaker. 
Paret har tre egna barn som har gett dem inspiration på hur 
man tar sig runt detta. Här finns över 70 härliga, hälsosamma 
och enkla vegetariska recept samt tips på hur du kan göra 
barnen delaktiga i matlagningen för att väcka deras intresse!

207 sidor. 262 x 210 mm. Inbunden.

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.

45

46

SPRIDER  
UNDERBAR 

DOFT I  
HEMMET!

70 st  
enkla  

vegetariska 
recept!

179:-

Specialpris

199:-
Ord. pris 249:-
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SCRATCHKARTA
Skrapa fram din 
egen värld!
En världskarta, där du kan skrapa 
fram länder och kontinenter på 
samma sätt som du skrapar en 
trisslott. Skrapa fram de länder du 
besökt eller markera de platser  
du drömmer om att åka till! 

Mått 425 x 305 mm.

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.

47

48

SKRAPA  
FRAM LÄNDER 

DU BESÖKT  
ELLER VILL  
BESÖKA!

Upp- 
daterad  

med nytt  
kapitel!

249:-

Specialpris

129:-
Ord. pris 149:-
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BONDEPRAKTIKAN
Tidlös klassiker!
Bondepraktikan fanns till hjälp långt innan SMHI och femdygnsprog-
noser 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.

ODLA DIN EGEN  
MINIATYRTRÄDGÅRD
Skapa ett landskap i en kruka!
För en miniatyrträdgård är brist på utrymme inget pro-
blem. Nu kan du skapa ett helt landskap i en kruka eller 
ett ekosystem i ett glasterrarium. Faktum är att du inte 
behöver någon typ av utomhusmiljö alls. Här förklaras 
de grundläggande principerna, och praktiska råd och tips 
backas upp av enkel plantvetenskap!

144 sidor. 155 x 208 mm. Kartonnage.

49

50

Sveriges mest  

lästa bok!

Råd  
och tips för  
att odla en 
miniatyr- 
trädgård!

MILJÖ
smart
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SOMMARAFFISCHER 
Svenska blommor och fåglar!
Detaljrik affisch över några av våra vanligaste svenska 
blommor och fåglar. Affischen blir en vacker dekora-
tion 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.

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. Mjukband.

53

Blommor Fåglar51 52
Pryder  

väggen både 
hemma och  

i stugan!

DEN  
PERFEKTA 

FÅGELBOKEN, 
LÄTT ATT TA 

MED!
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SVÅRA KORSORD
Kluriga kryss för korsordsfantaster!
Gillar du korsord och utmaningar? Då är det här boken för dig. Utmanande bildkryss, 
knepiga krypton och luriga ordflätor som är gjorda av erfarna korsordsmakare!

32 sidor. Format 210 x 297 mm. Häftad.

LÄTTA KORSORD
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.

SUDOKU
Kluriga  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! 

224 sidor. 110 x 180 mm. Pocket.

55

56

54

Allt från  
lättlösta  
till svåra  
pussel!

Börja lösa  
korsord!

En riktig  

utmaning!

99:-
99:-
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MILJÖ
smart

TO GO BESTICK, 3-SET  
Ett praktiskt bestickset!
Ett användbart och praktiskt bestickset i rostfritt stål, 
paketerat i ett fodral av grå plast. Perfekt ihop med matlå-
dan som ska ätas i farten, på picknicken med familjen eller 
på skogspromenaden med matsäck. Slipp kladd i väskan 
från använda bestick och undvik engångsbestick framöver!

Mått fodral 190 x 50 mm.  
Material rostfritt stål och plast. Tål maskindisk.

SAGAFORM  
VATTENFLASKA 
Smidig vattenflaska!
Plastflaska i fyra olika färger med lock och handtag 
som rymmer 35 cl. Perfekt att ta med sig eller använda 
under träningen!

Volym 35 cl. Material plast.

57

Grå60 Klar61Grön59Blå58

MILJÖ
smart

TA MED  
EGNA BESTICK 

TILL PICK- 
NICKEN!

Välj på 4 olika 

färger!
99:-

149:-
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MILJÖ
smart

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! 

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

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT
Praktisk liten väska för hemmet eller utflykten!
Praktiskt första hjälpen-kit i en vattentät, liten väska. Den smidiga väskan gör att du kan ta 
med den överallt. Innehåller: sax, gasbinda, plåster, sårtvätt, kompress, mitella och sårtejp!

Mått 180 mm x 260 mm. Material vattentät nylon.

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. Kartonnage.

65

64

Guld Silver62 63

Första  
hjälpen i 
vattentät 

väska!

Håller drycken 

kall eller varm!

299:-
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KYLVÄSKA
Smidig kylväska för ett liv i rörelse!
En praktisk och stilren kylväska som håller maten och 
drycken väl kyld under lång tid. Den rymmer 3,2 liter 
och har bärhandtag. Perfekt för sköna sommardagar 
på stranden, till utflykten eller båtturen!

Material polyester. Mått 235 x 160 x 190 mm. 

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. 

Vit Svart

Guld Silver

66 67

68 69

FÖR BÅDE  
DEN HÖGA 
OCH LÅGA 
BUKETTEN!

Håller  
maten kall 

länge!

399:-

139:-
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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 åter-
fuktande 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. 

ELLA HAMAM HANDDUK
En smidig och lätt handduk!
Denna tidlösa handduk är vävd av ekologisk bomull och smyckad med 
Sagaforms klassiska och karakteristiska ränder i olika mönster. De har 
en hög uppsugningsförmåga samtidigt som den torkar snabbt!

Mått 500 x 700 mm. Material ekologisk bomull.

Grön70 Blå71

Björktuva Åkermynta72 73

TRENDIGA  
HANDDUKAR  

I SNYGGA  
FÄRGER!

Ekologisk  
svensk- 

tillverkad  
handkräm!

149:-
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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. 

KOM IGÅNG MED YOGA
Hitta harmonin i vardagen!
Vill du bli mer medveten, 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.

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 steg-instruktioner hur du gör mindfulness-övningar till en 
del av din vardag!  

64 sidor. Format 163 x 225 mm. Inbunden.

Go Bananas Watermelon Crush74 75

76

77

MED  
TYDLIGA  

STEG-FÖR-STEG  
INSTRUK- 
TIONER!

Hitta lugn i  

kropp och själ!

God doft och 

lång brinntid!

129:- 129:-
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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.

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. 

PUSSEL – MAMMA MU OCH KRÅKAN,  
15 BITAR
Härligt pussel med världens charmigaste ko!
Rampussel i trä med 15 stycken 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. 

Strl 31–3578

79

80
Gör resan till  

ett kul nöje!

FOLKKÄRA  
MAMMA MU 
SOM PUSSEL,  

15 BITAR!

6-pack!

129:-

119:-
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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.

MAJAS ALFABET – KORTSPEL 
Lekfullt lärande!
Kom-ihåg kortspel med bokstäver som både tränar upp minnet 
och låter barnet bekanta sig med bokstäverna. Spelet bygger 
på Lena Andersons underbart vackra alfabetsbilder med Maja!

52 st kort. Från 3 år.

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.

82

81

Strl 31–3583

Lär dig  
alfabetet  
lekande  

lätt!

6-pack!

Roliga lekar  

på resan!
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AKIRA KNIVSET
Svenska kvalitetsknivar från Dorre!
Ett knivset av hög kvalitet med tre 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. 

POCKETPAKET – DECKARE 
Spännande sommarläsning!
Hemligheten (Anna Bågstam). Affärsmannen Petter Larsson 
hittas mördad på sitt kontor. Det är flickvännen Alex som 
hittar honom och när chocken har lagt sig inser hon hur 
mycket Petter har dolt för henne. Alex är fast besluten att 
ta reda på den mörka hemlighet som uppdagas när hennes 
grävande leder henne till domstolen i Eksjö och att något rik-
tigt allvarligt hände för tjugo år sedan som förändrade allt!

Björnen sover (Emelie Schepp). En man hittas brutalt mör-
dad i sitt hem och inuti den sargade kroppen ligger en nalle. 
Gosedjuret leder polisen till en gammal kollega som lever 
med skyddad identitet och som har drabbats av en fruktans- 
värd tragedi. Samtidigt försöker åklagare Jana Berzelius 
spåra upp mördaren men hennes förflutna gör sig påmint!

Mörkare än midnatt (Michael Connelly). Kaos råder i Holly-
wood under nedräkningen till tolvslaget på nyårsafton. Bara 
några minuter efter midnatt har en man dödats av ett skott 
mitt i en folksamling och Renée Ballard och Harry Bosch blir 
kallade till brottsplatsen! 

3 x pocket.

Brun Svart85 86

84

SOMMAR- 
SPÄNNING FÖR 
LATA DAGAR PÅ  

STRANDEN! 

Lyxiga knivar av 

svensk kvalitet!
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BBQ-SET MED GRILLTÅNG  
OCH STEKSPADE
Bra redskap för sommarens grillkvällar!
BBQ-set i två 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.

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.
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87

Förkläde  
i jeanstyg  
med bra  

passform!

Exklusivt 
BBQ-set!

299:-

399:-
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4 TRÄPUSSEL – BRANDBILAR
Roligt pussel med rejäla träbitar!
Fyra fina träpussel med brandbilsmotiv av mästerillustratören Jan Lööf. Varje pussel 
består av 12 bitar. Pusslen levereras i en vacker trälåda med skjutlock! 

Material trä. Mått låda 195 x 140 x 45 mm. Mått pussel 120 x 175 mm. Ålder från 4 år.

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!

48 sidor. 165 x 160 mm. Inbunden.

AP-BINGO
Ap-roligt spel för hela familjen!
I detta originella bingospel ska du försöka rada upp dina 
egna apor samtidigt som du blockerar dina motspelares 
planer med gorillabajs och stjäl deras apor med bananskal. 
Den spelare som först får fem apor i rad, antingen på höj-
den eller på bredden, ropar AP-BINGO och vinner spelet!

För 2–4 spelare. Från 5 år.

89

90

91

PERFEKT 
 FÖR BARN  

MED SPRING  
I BENEN!

Pussel med fina 

illustrationer!

109:-
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ÄR VI INTE FRAMME SNART?  
Kortspelet som gör bilresan till ett nöje!
Med detta kortspel kommer de långa bilresorna att kännas betydligt kortare. Spelet inne-
håller 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.

BABBLARNA MÅLARBOK 
+ FÄRGPENNOR 
Enkelt att färglägga!
Det här är målarboken för de allra minsta med massor 
av roliga bilder med Babblarna. De tjocka linjerna gör 
det lättare att måla innanför linjen!

24 sidor. Färgpennor medföljer.

HÄNGA GUBBEN
Klassiskt spel i ny tappning!
Hänga Gubben är ett roligt ord- och gissningsspel där 
du ska försöka avslöja din motspelares hemliga ord 
genom att gissa bokstäver. Om du inte lyckas gissa dig 
fram till det rätta ordet i tid hamnar skelettet i galgen! 

För 2 spelare. Från 8 år.

93

94

92

Samla poäng  

  under resan!

Rysligt  
spännande  

spel – en  
klassiker!
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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.

SVERIGES STORHETSTID 
En stormakts uppgång och fall!
Det var som om Sverige trädde ut ur ett mörker under sen-
medeltiden efter att ha dominerats politiskt av den starkare 
danska kungamakten och ekonomiskt av Handelsförbundet 
Hansan. I den här boken får du följa Sveriges utveckling från 
ett fattigt land i Europas utkant till en makt att räkna med, 
ända till stormaktens fall! 

80 sidor. 175 x 245 mm. Inbunden.
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FYLL  
GODISSKÅLEN 
MED ENGELSK 

KONFEKT!

Makalöst  
spännande  
om Sveriges  
storhetstid!
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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.

FRESH FLASKA MED FRUKTKOLV
Smaksätt din dryck naturligt!

52 SMÅ ÄVENTYR MED 
STORA UPPLEVELSER 
Upptäck Sveriges natur!
Den svenska naturen är fylld av sagolika miljöer 
som bara väntar på dig. Den här boken ger dig 52 
tips på naturnära äventyr. Till exempelt 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.

Med den här smarta flaskan från 
Sagaform smaksätter du enkelt din 
dryck efter eget tycke och smak. Fyll 
kolven med säsongens frukter och bär, 
fyll sedan på med önskad dryck!

Volym 80 cl. Material BPA-fri  
titanplast. 

98

Strl 36–4099 Strl 41–45100
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8-pack!

Sätt din favorit-

smak på drycken!

Kom ut på 
äventyr!
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SPORTIG ANKELSTRUMPA, 8-PACK
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.

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. Här får du 52  
inspirationskort, ett äventyr för varje vecka hela året!

Innehåller 52 kort. Mått 90 x 60 mm.

PUSSEL – GÖTA KANAL,  
500 BITAR
Unna dig en rogivande pusselstund!
Kvalitetspussel med fina motiv hämtade från Göta kanal, en av 
vårt lands mest ikoniska miljöer. I takt med att bit efter bit kom-
mer på plats kommer du förmodligen också känna hur lugnet 
breder ut sig inom dig – att lägga pussel är rena meditationen! 

Mått pussel 600 x 360 mm.

Strl 36–40 Strl 41–45

102

103 104

101

8-pack!

Kom ut på nya  

roliga äventyr!
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RAMPUSSEL  
– FINDUS  
FLYTTAR UT
Till alla barn som 
älskar pussel!
Ett fint femtonbitars rampussel 
med färgglatt motiv ur den popu-
lära barnboken Findus flyttar ut!

Material trä. Mått 300 x 225 mm.  
Ålder från 3 år.

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.

105

106

Trä- 
pussel med  
populära  

Pettson och  
Findus!

Förtrollande en-

hörningspyssel!

119:-
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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.

TRÄDGÅRDSHANDBOK 
FÖR HOPPLÖSA LÄGEN
För dig som nästan gett upp!
Här får du reda på hur du skapar en härlig oas på de 
mest hopplösa lägen. Genom att välja växter som 
trivs i sin omgivning, odla på ett anpassat sätt, skapa 
skydd samt med andra bra råd, går det mesta att 
förvandla. Det handlar om att utgå från platsen, 
väderförhållande och vegetation och sen kan du 
omfamna din tomt precis som den är!

150 sidor. 232 x 197 x mm. Inbunden.

107

Strl 41–45108

7-pack!

TRÄDGÅRDS-
TIPS SOM  

GER WOW-
KÄNSLA!
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ODLA EKOLOGISKT
En hållbarare livsstil!
De godaste grönsakerna odlar du själv. Oavsett 
vilken nivå du väljer på din ekologiska odling 
tar du ett steg mot giftfri mat, en bättre miljö 
och en hållbarare livsstil. Här får du enkla och 
handfasta tips, ljuvligt vackra bilder samt en 
ren och skär odlingslust!

111 sidor. 192 x 190 mm. Inbunden.

JUBILEUMSUTGÅVA:  
MÄRKTA FÖR LIVET
Reviderad och med nya kapitel!
Det här är Emelie Schepps sensationella debutthriller 
om åklagare Jana Berzelius. En sommardag, 1991, vaknar 
nioåriga Jana upp på ett sjukhus och har ingen aning om 
vem hon är eller vart hon kommer ifrån. Tjugoett år senare 
får hon, som framgångsrik åklagare, uppdraget att leda för-
undersökningen i ett uppmärksammat mord. Jana inleder 
ett intensivt arbete tillsammans med polisen men ju mer 
hon gräver i offrets bakgrund, desto närmare kommer hon 
sanningen om sin egen. Hon möter en historia mörkare och 
blodigare än hon någonsin kunnat föreställa sig!

352 sidor. 135 x 210 mm. Inbunden.
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Spänning på  

    hög nivå!

Läs hur  
du odlar  

egna giftfria 
grönsaker!
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ISFORM – 4 ST XL KUBER  
Gör supertrendiga STORA  
iskuber!
Med den här coola isformen kan du göra fyra 
stycken 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.

BAGAGEVÅG
Ett måste inför semestern!
Smidig och lättanvänd bagagevåg. Häng väskan på kroken, 
lyft upp väskan med handtaget så att den hänger fritt och läs 
sedan av vikten på displayen! 

Maxkapacitet 50 kg.

BATTERIBURK FÖR ÅTERVINNING
Med denna smarta batteriburk kan du förvara dina förbrukade batterier 
på ett snyggt och roligt sätt innan du lämnar in dem på återvinnings-
stationen. Sen är det bara att använda burken på nytt!

Höjd 140 mm.

114

GrönRosa

111

112 113

Gör supercoola  
STORA isbitar!

GÖR DET  
ENKELT OCH 

LÄTT ATT  
SORTERA 

RÄTT!
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KNOPAR
Smarta knopar för alla tillfällen! 
I den här boken presenteras över 30 olika knopar med en steg för steg-
guide 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.

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.

SVARTA STRUMPOR 
UNISEX, 6-PACK 
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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6-pack!

Knopar för alla
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GIRLAND LEAF
Dekorera med grönskande ljusslinga!
Slingan med tio 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. 

TROPEA SOLCELLSBELYSNING, 
2-PACK
Vacker bordsdekoration!
Denna solcellsbelysning i svart lyser med ett varmt 
sken i mörkret. Den är lättplacerad och utgör en mysig 
detalj i din trädgård, balkong eller terrass. Placera sol-
cellslampan där solen kan nå panelen under dagen för 
att få ultimat laddning till det medföljande batteriet!

Mått 60 x 90 x 60 mm. LED ljuskälla. 2 x AAA  
laddningsbara batterier medföljer.

SITTDYNA
Superpraktisk på utflykten!
Smidigt sittunderlag som är enkelt att vika ihop, 
knäppa och ta med sig i väskan. Den har en vatten-
avvisande yta och tar minimalt med plats!

Mått 380 x 270 mm. Material polyester

119
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FINASTE 
 DUKNINGEN 

MED LJUS- 
SLINGA!

Smidig  
och lätt att  
ta med till  
aktiviteter 
utomhus!

Mysig belysning!
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SAUL SOLCELLSLJUS 
Enkelt och brandsäkert!
Stilrent ljus som drivs av solenergi. Ljuset ger 
ett varmt sken som lyser upp om sommar-
kvällarna och passar bra i många lyktor!

Mått 110 x 73 mm. LED ljuskälla. 1 x AAA 
laddningsbart batteri medföljer.

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. 

LJUSSLINGA GLOW
Stämningsfull mysbelysning!
Batteridriven ljusslinga med plasthöljen och fem LED-
lampor. Underbar att dekorera med. 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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Se den rätta 
temperaturen 
även när det  

är mörkt!

Trendigt!

Stilrent och snyggt!

199:-

89:-

199:-



46

MAJAS NATURMEMO
Memo med vackra bilder!
Memo med underbara bilder av Lena Andersson. Spelet 
består av 36 brickor med vackra naturbilder! 

För 2–4 spelare.

SPÖKPYSSEL
Rysligt roligt med spöksystrar!
Är du rädd för spöken? Följ med Maj och Nila, som är spöksystrar, på 
massor av spökligheter. Gör spöktestet, läs de roliga serierna och klura 
ut hur du kommer igenom spökhuslabyrinten!

77 sidor. 205 x 105 mm. Inbunden. 

POPPY & SAM:  
DEN SKENANDE TRAKTORN  
Perfekt läsning vid godnattstunden!
Det är en helt vanlig dag på Äppelgården. Poppy och Sam är ute 
och leker när de plötsligt hör ett konstigt ljud. Det kommer från 
traktorn som rullar snabbare och snabbare nerför kullen. Bakom 
ratten sitter bonden Tore och ser mycket olycklig ut – kan han 
inte bromsa? 

24 sidor. 156 x 156 mm. Inbunden. Ålder 0–3 år.
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KRAKEL SPEKTAKEL MEMO 
Fina retrobilder att samla i par!
Följ med till Lennart Hellsings magiska värld där Herr 
Gurka, Kusin Vitamin, Opsis Kalopsis och många fler 
finns samlade. Roligt för både stora och små!

48 memokort. 

BAMSES ÄVENTYR:  
4 KLASSISKA DUNDER-ÄVENTYR
På äventyr med Bamse!
Spännande bilderbok där Bamse och hans vänner letar skatter, jagar 
spöken, tampas med fasliga sjörövare och mycket annat. Boken inne-
håller fyra berättelser: Spökborgen, Lille Skutt blir bortrövad, Vargen 
och dunderhonungen samt Skattkistan!

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

POLKAGRISAR, 5-PACK 
Goda sommarsmaker!
Smarrigt svenskt kvalitetsgodis som tillverkats för hand 
vid Grennas klassiska polkagriskokeri. Boxen innehåller 
fem stycken äkta polkastänger i goda sommarsmaker!

5 st. Vikt 250 g.
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4 STYCKEN 
KLASSISKA 

BERÄTTELSER 
OM BAMSE!
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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!

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

PUSSEL – DALAHÄSTAR,  
500 BITAR
Ett pussel för hela familjen!
Färgglatt kvalitetspussel med fina motiv av den 
klassiska dalahästen. Koppla av och njut av att se 
bilden växa fram, för dig själv eller tillsammans 
med familj och vänner! 

Mått pussel 600 x 360 mm.
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Poppigt  
pussel, 

500  
bitar!
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