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Varsågod, här är årets jultidningar 
och böcker från Bra Förlag!

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

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

Julstämning 
för hela  
familjen!

6

     ör sin hand genom skägg och hår,skakar huvud och hätta --
”nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta”--
slår som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.
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         idvinternattens köld är hård,

stjärnorna gnistra och glimma.

Alla sova i enslig gård,

djupt under midnattstimma.

Månen vandrar sin tysta ban,

snön lyser vit på fur och gran,

snön lyser vit på taken.

Endast tomten är vaken.

M
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98:-
Ord. pris 149:-

Klassisk julsaga med vackra illustrationer 
Viktor Rydbergs

Tomten
Den idylliska Tomten är en älskad juldikt med mycket historia. Den publi-
cerades först år 1881 och har sedan dess trollbundit barn och vuxna i form 
av både böcker och film. Här upplevs den i en inbunden bok med stilfulla 
illustrationer av konstnären Ingrid Elf. En mysig bok att läsa tillsammans 
med familjen på julafton.

29 sidor. Inbunden. Format: 215x270 mm.
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Stämningsfullt julpaket 
med julkort, etiketter och 
dekorationer

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

10 exklusiva julkort
20 självhäftande julklappsetiketter
26 självhäftande juldekorationer

39:-
Ord. pris 56:-

FYNDPRIS

128
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FYNDPRIS

59:-
Ord. pris 79:-

64:-

Skicka en glad julhälsning till familj, 
släkt och vänner

Dubbla julkort med 
kuvert
En julhälsning i brevlådan är alltid upp-
skattad, så varför inte skicka några kort 
du också? I paketet ingår åtta exklusiva kort 
med fyra olika julmotiv av konstnären Charles 
Goulding. Korten är dubbelsidiga och innehål-
ler texten ”God Jul & Gott Nytt År” i guldfärg. 
Det medföljer kuvert till varje julkort – redo 
att skickas när julen närmar sig.

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

Omotståndlig och svensktillverkad 
kola enligt klassiskt recept

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

300 gram kola. 
Kan innehålla spår av mandel.
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Stora och vackra  
underlägg, 40 x 30 cm!

Fyra stora tallriksunderlägg med 
modernt blomstermotiv!

4 st tallriksunderlägg
Fyra fashionabla tallriksunderlägg till mid-
dagsbordet eller uteplatsen. Underläggen har 
formatet 40x30 cm och är utmärkta att ställa 
middagstallrik och bestick på, eller frukostens 
matskål, macka, ägg- och kaffekopp. Under-
sidorna är täckta av kork så att de inte repar 
några bord. Förhöj matplatsen med fyra fina 
underlägg med vackra mönster!

4 st frukostunderlägg av MDF och kork. 
Format: 40x30 cm.

Praktisk och vacker metallbricka som förhöjer 
köket, vardagsrummet och uteplatsen!

Metallbricka
Denna fina metallbricka har en diameter på 33 cm och 
är perfekt för att förflytta kaffet och fikabröden till 
önskad plats. Dock är den så pass snygg att den även kan, 
och bör, användas som inredningsdetalj! Vi föreslår bl.a. 
att placera den på soffbordet med ett par snygga värme-
ljus ovanpå, alternativt en vas med en härlig blombukett. 
Mycket smakfullt!

1 st bricka i metall. 
Storlek: 33 cm i diameter.

5
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298:-
Ord. pris 399:-

129:-
Ord. pris 219:-
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169:-
Ord. pris 216:-

Nyttigare mellanmål,    
tilltugg och godis!

Smarta Snacks
De flesta av oss mår bra av att äta mindre och 
oftare. Det håller igång systemet och ger en 
jämn energinivå under dagens gång. Men 
naturligtvis är det viktigt att välja snacks som 
tillför kroppen något bra! I Smarta snacks bjuds 
vi på härliga och nyttiga recept på frukt, bär, 
fröer, grönsaker, nötter och andra naturliga 
godsaker. Håll energin på topp med smarta 
snacks utan raffinerat socker, tillsatser och 
snabba, tomma kolhydrater!

128 sidor. Inbunden. Format: 208x260 mm.

7

6Bjud in barnen till köket!

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

33 sidor. Spiralbunden. Format: 220x300 mm.
FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 149:-
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69:-

Charmig pekbok med pälsklädda 
bakdelar, flikar och texter på rim

Vems rumpa är det?
Gissa rumpan! På varje uppslag finns det 
en rolig text på rim samt en bakdel, och 
det är fritt fram att gissa vem den kan 
tillhöra. Efter att du gissat öppnar du 
den stora fliken för att se hela djuret! Kul 
pekbok med flikar – låt barnen gissa 
vem rumpan tillhör och öppna fliken för 
att se!

18 sidor. Inbunden. 
Format: 160x160 mm.

8

Kul pysselbok med världens starkaste tjej!

Pippi pysselbok
Rita, måla, räkna och skriv med Pippi. I Pippis pyssel-
bok finns det massor med skoj. Hitta vad som saknas, 
finn-fem-fel, hjälp Pippi nedför lingången, färglägg 
och måla, räkna Pippis gullpengar, led konstaplarna 
genom labyrinten och mycket mer. Rolig pysselbok 
med massa busiga bestyr!

48 sidor. Format: 208x295 mm.

9

98:-
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Samla familjens aktiviteter på ett och samma ställe

Familjens planeringskalender 2019
I ett tidspressat schema underlättar det att planera. Familjens planeringska-
lender är en praktisk kalender med fem kolumner – en för varje familjemed-
lem. Det finns namnsdagsregister samt gott om utrymme för egna anteck-
ningar, så att inget viktigt glöms bort. Skapa ordning och reda i vardagen 
med en smidig familjekalender!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 250x350 mm.
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FYNDPRIS

94:-
Ord. pris 129:-

1  Nyårsdagen, 5 Trettondagsafton, 6 Trettondedag jul, 13 1 e. trettondedagen, 13 Tjugondedag jul, 20 2 e. trettondedagen, 27 3 e. trettondedagen, 27 Förintelsens minnesdag,  Konungens namnsdag

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG 

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

Svea

Alfred
Alfrida

Rut

Hanna
Hannele

Kasper
Melker
Baltsar

August
Augusta

Erland

Gunnar
Gunder

Sigurd
Sigbritt

Jan
Jannike

Frideborg
Fridolf

Knut

Felix
Felicia

Laura
Lorentz

Hjalmar
Helmer

Anton
Tony

Hilda
Hildur

Henrik

Fabian
Sebastian

Agnes
Agneta

Vincent
Viktor

Frej
Freja

Erika

Paul
Pål

Bodil
Boel

Göte
Göta

Karl
Karla

Diana

Gunilla
Gunhild

Ivar
Joar

Trettondedag jul

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

2019
Januari

7 5 i Fastan, Världshälsodagen - FN, 8 Romernas nationaldag 14 Palmsöndagen, 17 Dymmelonsdagen, 18 Skärtorsdagen, 19 Långfredagen, 20 Påskafton, 21  Påskdagen, 22 Annandag påsk, 23 

Världsboks- och upphovsrättsdagen, 28 2 i påsktiden, 30 Valborgsmässoafton,  Konungens födelsedag

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG 

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

Harald
Hervor

Gudmund 
Ingemund

Ferdinand
Nanna

Marianne
Marlene

Irene
Irja

Vilhelm
William

Irma
Irmelin

Nadja
Tanja

Otto
Ottilia

Ingvar
Ingvor

Ulf
Ylva

Liv

Artur
Douglas

Tiburtius

Olivia
Oliver

Patrik
Patricia

Elias
Elis

Valdemar
Volmar

Olaus
Ola

Amalia
Amelie

Anneli
Annika

Allan
Glenn

Georg
Göran

Vega

Markus

Teresia
Terese

Engelbrekt

Ture
Tyra

Tyko

Mariana

Valborgsmässoafton

v. 14

v. 15

v. 16

v. 17

v. 18

April

Annandag Påsk

Påskdagen

2019

Emelie

Långfredagen

Påskafton

Skärtorsdagen

November

1 Allhelgonadagen, 2Alla helgons dag, 3 Söndagen e. Alla helgons dag, Hubertusdagen, 6  Gustav Adolfsdagen, 10 21 e. trefaldighet, Mårtensafton, Fars dag, 17 Söndagen f. domssöndagen

20 Internationella barndagen - FN, 25 Domssöndagen

 

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

Tobias

Hubert
Hugo

Sverker

Eugen
Eugenia

Gustav Adolf

Ingegerd
Ingela

Vendela

Teodor
Teodora

Martin
Martina

Mårten

Konrad
Kurt

Kristian
Krister

Emil
Emilia

Leopold

Vibeke
Viveka

Naemi
Naima

Lillemor
Moa

Elisabet
Lisbet

Pontus
Marina

Helga
Olga

Cecilia
Sissela

Klemens

Gudrun
Rune

Katarina
Katja

Linus

Astrid
Asta

Malte

Sune

Andreas
Anders

Fars dag

Allhelgonadagen

Alla helgons dag

v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

v. 48

2019



8

7-pack11
12

7-PACK

149:-

Stilrena strumpor till vardag och fest

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

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

   Storlek 36/40

   Storlek 41/45

13

249:-

Snygg och portabel laddare som platsar i jackfickan

Powerbank, 6000 mAh
Visst är det irriterande när man är ute på vift och inser att mobilens 
batteri är på 10%? Med denna portabla laddare kan du pusta ut – 
kapaciteten på 6000 mAh räcker gott och väl för att ladda upp både 
telefoner och surfplattor. Mellan användningstillfällena laddas Power-
banken enkelt med medföljande USB-sladd. Anslut till en dator och 
den är redo att användas inom kort.

OBS! Medföljande laddningskabel passar enheter med micro USB-port (t.ex. Samsung, Sony, Nokia, LG m.fl). Modeller med 
egen laddningsport (t.ex iPhone och iPad) kan använda egen laddningskabel.
Kapacitet 6000 mAh. Format: 72x90x21 mm.
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Lätta på trycket till 240 sidor 
snuskigt roliga historier

Dassbok 
Skitkul för nödställda
Boken som levererar de fånigaste skämten, 
dummaste uttalandena, bästa citaten 
och en himla massa onödig fakta. Alltså 
fantastiskt underhållande! Häng upp 
boken på toaletten i det medföljande 
snöret och läs när du har en stund 
för dig själv. En skitkul bok helt enkelt!

240 sidor. 
Format: 120x135 mm.

14

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 139:-

Boken för alla Hälge och Uffe-fans!

Hälge:
Boken om Uffe
I Hälges skog ligger byn Avliden (tidigare Lavli-
den, men ena l:et försvann) där jägarna Edwin 
och Uffe bor. Uffe är Avlidens svar på Rambo och 
urtypen för en riktig machoman. Enligt Uffe är det 
inte så noga vad man skjuter, utan hur man skju-
ter. Och här får han alltså sin alldeles egna bok. 
En bok till brädden fylld av tips och serier om hur 
man på bästa sätt är just macho. Hälge och Lars 
Mortimer presenterar boken om den skjutglada 
och jaktbesatta Uffe!

84 sidor. Format: 170x260 mm.

Skrattfest i 
skogen och  
på toaletten!

15

129:-
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249:-
Ord. pris 341:-

Ruskigt spännande deckare med  
kommissarie Sten Wall!
Björn Hellberg:

Likspett
Vem är det som är ute efter personer i Cykel-
klubben Hök? Och varför används det uråldriga 
redskapet likspett som mordvapen? Än en gång 
drabbas Staden av en serie till synes oförklarliga 
brott. Gåtan kompliceras av mystiska clowner som 
dyker upp från ingenstans och halvt skrämmer 
livet ur folk. Kommissarie Sten Wall får anledning 
att leta samband mellan clownterrorn och det 
dödliga hatet som riktas mot cykelföreningen.

303 sidor. Inbunden. 
Format: 135x210 mm.

17

16 Ny spännande deckare av   
ingen annan än…
Liza Marklund:

Pärlfarmen
År 2015 avslutade Liza Marklund sin succéserie 
om Annika Bengtzon, och nu släpps hennes 
senaste bokprojekt. Det är tidigt 1990-tal och 
unga Kiona lever med sin familj på Manihiki 
i Stilla havet, en av världens mest isolerade 
korallöar. Hon fridyker, kontrollerar ostron och 
skördar svarta pärlor. En morgon fastnar en stor 
segelbåt på revet. På däck ligger en svårt skadad 
man. Han är svensk och heter Erik. Så börjar en 
hisnande historia som täcker ett halvt årtionde, 
fyra världsdelar och vad vi är beredda att göra 
för dem vi älskar.

400 sidor. Inbunden. 
Format: 145x220 mm.

FYNDPRIS

119:-
Ord. pris 249:-



11

Almanackan med de sötaste kattungarna!

Söta kattungar   
Almanacka 2019
Med fluffiga och sockersöta kattungar på varje blad är 
denna almanacka en given julklapp till kattälskaren! 
Komplett med namnsdagsregister, helgdagar och gott 
om utrymme för egna anteckningar. Få ett leende 
på läpparna varje dag med denna oemotståndliga 
almanacka.

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.

Kokboken för alla som önskar äta mer 
grönt utan att ge upp kött eller fisk

Flexitarianens kokbok
Att vara flexitarian innebär att man äter så 
mycket vegetariskt som möjligt, men att kött är 
tillåtet när suget uppstår. Så här spelar grönsaker-
na huvudrollen medan köttet får en mindre biroll. 
Recepten täcker allt från enkla favoriter till trerät-
tersmiddagar och lättgillade recept för barn samt 
skeptiker. Maten är rolig, tillagas på rimlig tid och 
gärna tillsammans med vänner och familj!

176 sidor. Inbunden. 
Format: 205x259 mm.

19

159:-
Ord. pris 184:-

Huskatt.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18
29 30 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2

23
3 4 5 6 7 8 9

 
Tyko 

Mariana 
Valborg 

Filippa 
Jane 

Mona 
Erhard  

Rita 
Carita 

Åke 
Reidun 

Styrbjörn 
Märit 

Lotta  
Linn 

Halvar 
Sonja 

Ronny 
Ruben 

Erik 
Majken  

Carola 
Conny 

Henning 
Desirée 

Vanja 
Urban 

Vilma  
Blenda 

Borghild 
Jeanette 

Veronika 
Pernilla 

Gunnel 
Roger  

Gudmar 
Solveig 

Bo 
Gösta 

Robin 
Majvor 

Birger 

 
 

 
 

Filip 
John 

Monika 
Gotthard  

Marit 
Carina 

 
Reidar 

Esbjörn 
Märta 

Charlotta  
Linnea 

Halvard 
Sofia 

Ronald 
Rebecka 

 
Maj  

Karolina 
Konstantin 

Hemming 
Desideria 

Ivan 
 

Vilhelmina  
Beda 

Ingeborg 
Yvonne 

Vera 
Petronella 

Gun 
Rutger  

Ingemar 
Solbritt 

 
Gustav 

Robert 
Eivor 

Börje 

Norges 
Nationaldag

3 i påsktiden

Mors dag

Maj 
2019 Första Maj

Kristi-
Himmelsfärds-dag

Valborgs-mässoafton
Konungens födelsedag

Europadagen

1 i Ramadan

Teckenspråkets dag

Pingstdagen

Söndagen f pingst

Danmarks Grundlagsdag
Världsmiljödagen - FN

Sveriges nationaldag,Svenska flaggans dag

4 i påsktiden

5 i påsktiden

Bönsöndagen

Internationella pressfrihesdagenFN

Brittisk korthårig, kattungar.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9

25 26 27 28 1 2 3

10
4 5 6 7 8 9 10

11
11 12 13 14 15 16 17

12
18 19 20 21 22 23 24

13
25 26 27 28 29 30 31

14

1 2 3 4 5 6 7

 Sigvard Torgny   Albin Ernst Gunborg 

 Adrian Tora Ebba  Saga Torbjörn Edla 

 Edvin   Matilda Kristoffer Herbert  

 Edvard Josef Joakim  Kennet Gerda Gabriel 

   Rudolf Malkolm Jonas Holger  

 Harald Gudmund Ferdinand Marianne Irene Vilhelm Irma 

 Sivert Torkel Lage Maria Elvira Erna Gunvor 

 Adriana Tove Ebbe Camilla Siv Torleif Ada 

 Egon Viktoria Greger Maud Christel Gilbert Gertrud 

 Edmund Josefina Kim Bengt Kent Gerd Rafael 

  Emanuel Ralf Morgan Jens Holmfrid Ester 

 Hervor Ingemund Nanna Marlene Irja William Irmel 

Marie
bebådelsedag

2 i fastan

Jungfru Marie 
bebådelsedag

31:a: Earth Hour, Sommartiden börjar: flytta fram klockan en timme

Mars
2019

1 i fastan

Fastlagssöndagen

Kronprinsessans
namnsdag

Vårdag-
jämning

Internationella 
kvinnodagen - FN

Världsvatten-
dagen - FN

Sommartiden 
börjar

Tranafton

5 i fastan

Midfasto-
söndagen

Fettisdagen Askonsdagen

Våffeldagen

Blåmåndagen

Sibirisk ungkatt.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52

24 25 26 27 28 29 30

1

31 1 2 3 4 5 6

2

7 8 9 10 11 12 13

3

14 15 16 17 18 19 20

4

21 22 23 24 25 26 27

5

28 29 30 31 1 2 3

Januari 
2019

 

 
Eva 

 
Staffan 

Johan 
Benjamin 

Natalie 
Set 

 
Sylvester 

 
Svea 

Alfrida 
Rut 

Hannele 
Baltsar 

 
Augusta 

Erland 
Gunder 

Sigbritt 
Jannike 

Fridolf 
Knut 

 
Felicia 

Lorentz 
Helmer 

Tony 
Hildur 

Henrik 
Sebastian 

 
Agneta 

Viktor 
Freja 

Erika 
Pål 

Boel 
Göta 

 
Karla 

Diana 
Gunhild 

Joar 
Maximilian 

 
Hjördis 

Kasper
 

 
 

Stefan 
Johannes 

 
Natalia 

Abel 

 
 

 
 

Alfred 
 

Hanna 
Melker 

 
August 

 
Gunnar 

Sigurd 
Jan 

Frideborg 
 

 
Felix 

Laura 
Hjalmar 

Anton 
Hilda 

 
Fabian 

 
Agnes 

Vincent 
Frej 

 
Paul 

Bodil 
Göte 

 
Karl 

 
Gunilla 

Ivar 
Max 

 
Disa 

Trettondagsafton

1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

Kyndels-
mässodagen

3 e. trettonded.

Trettondedag jul

Kyndels-
mässodagen

Söndagen 

e. jul

Nyårsafton

Annandag Jul

Juldagen

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Förintelsens 

minnesdag 

FN

Julafton

18

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 139:-
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Två vackra småskålar i keramik för värmeljus,   
flingsalt, vinägrett med mera

2 st småskålar
Två moderna skålar med en smakfull turkos utsida, tjusigt emblem och insida 
i glänsande guldfärg. Supersnygga på bl.a. mat- eller soffbord. Ställ värmeljus 
i dem och få vackra ljushållare, eller fyll de med flingsalt och dippsås till 
middagen. 
Två mycket fina skålar 
som får vänner och 
bekanta att avundas!

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

20

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 132:-

Exempel: Skål fylld med flingsalt

Stor glasvas med vackert metallstöd

Vas med blomsterstöd
Vaser med blomsterstöd har kommit att bli enormt 
populära. Denna vas har ett stöd i metall, med 
modernt mönster och massa plats för t.ex. blommor, 
buketter eller växter från trädgården. Lockets mönster 
håller blomstren på plats så att du kan bestämma 
exakt vart den där fantastiska rosen ska placeras. 
Och oavsett om du har en eller flera blommor (eller 
ingen alls) så är vasen en fröjd för ögat. Vacker vas 
med oändliga möjligheter – släpp lös din kreati-
vitet och skapa sagolika kreationer! 

10 cm hög och 15 cm i diameter.

169:-
Ord. pris 249:-
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15 cm i diameter!
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98:-
Ord. pris 139:-

Svängiga hits för alla  
dansbandsälskare!
CD:

Bästa   
dansbanden
En härlig blandning låtar med 
toppen av Sveriges dans-
bandsmusiker. Höj volymen 
och dansa till sköna toner från 
bl.a. Arvingarna, Streaplers, 
Kicki Danielsson, Drifters, 
Matz Bladhs, Larz-Kristerz, 
Casanovas, BlackJack, Don-
nez och många fler!

20 låtar. Speltid: ca 60 min.

22

Skön CD-box med 
historiens mest kända 
country-musiker!
3 CD-box:

Country  
Hits
Klockren samling country-
hits med 75 omtyckta låtar 
och över 3 timmars speltid! 
Njut av historiens bästa 
country från älskade artister 
som t.ex. Johnny Cash, Buck 
Owens, Loretta Lynn, Hank 
Williams, Glen Campbell, 
Patsy Cline, Jim Reeves och 
många fler!

75 låtar. Speltid: 3 tim. 11 min.

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 196:-
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75 låtar med en 
speltid på över 
tre timmar!
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Över 100 sidor om de bästa bilfynden, 
värsta vrålåken och säkraste alternativen

Världens Bilar 2019
I Världens Bilar 2019 finns massor av spännande läs-
ning om de flesta bilmodeller i Sverige. Läs och lär 
om bilar, priser, utrustning, prestanda, omdömen 
och mycket mer. Du får även insyn i kommande 
modeller samt tips om de bästa begagnade köpen! 
En komplett bilkatalog för alla med bilintresse eller 
köpa-bil-tankar.

108 sidor. Format: 210x275 mm.

Trädgårdsmästaren Karin Eliassons 
bästa tips för odlande av grönsaker!

Grönt!
Odla egna grönsaker
Många önskar att odla på egen hand men frå-
gorna är åtskilliga. När ska man så fröna och vid 
vilken temperatur? Hur ska plantorna stå? Ska de 
planteras i köksland, pallkragar eller i krukor på 
trappan? Här beskriver trädgårdsmästaren Karin 
Eliasson sakligt hur man lyckas med odling, skörd 
och förvaring av ett hundratal olika sorter, från 
klassiker som morötter och rödbetor till andra 
spännande alternativ. En komplett och 
inspirerande odlingsbok!

193 sidor. Format: 175x246 mm.
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Lexus

Lexus LS600h

Lexus LS
Denna den första av alla Lexusmodeller lanserades i USA -89. Europa-
premiär -90. Nya, ännu gedignare och mera finessfyllda generationer,
alla med Mercedesbetonad design, kom -94, -97, -00, -03 och -06.
Dess raffinerade V-åtta driver via världens första åttastegade
automatlåda. Tycker man att bensinåtgången blir omoraliskt hög kan
man från -07 få bilen med hybriddrivning, vars snåltrimmad V-åtta får
assistans av en batterimatad elmotor. Facelift -12. Ny generation -17.

Lexus LS 600h
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning: fram och bak
Typ: 4 dörrars, 5 pers. multilänk, luftfjädring
sedan Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 509 cm vändcirkel 11,4 m
bredd 188 cm höjd 148 cm Bränsleförbrukning:
axelavst. 297 cm tjänste- 8,6 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 2385 kg tank 84 l Koldioxid: 199 g/km
Motor: fullhybrid 8 cyl i V 4969 cc Prestanda: 250 km/h(begr.)
direktinsprutad bensin 394 hk/290 kW 0-100 km/h 6,1 sek
vridmoment 520 Nm-4000 v/m, Skatt: 2.775:-
elmotor 224 hk/165 kW, max Pris: fr 1.136.800:-
systemeffekt 445 hk/327 kW
Kraftöverföring: permanent fyrhjuls-
drift, steglös automat E-CVT

Lexus LS 600h L
Samma fakta som för Lexus LS 600h utom: Mått/Vikt: 521 cm höjd 148 cm
axelavst 309 cm tjvikt fr 2415-2455 kg, Motor: fullhybrid, 8 cyl i V 4969 cc
direktinsprutad bensin 394 hk/290 kW vridm 520 Nm-4000 v/m, elmotor 224 hk/
165 kW vridm 300 Nm, max systemeffekt 445 hk/327 kW, Kraftöverf: permanent
4-hjulsdrift steglös aut E-CVT, Styrn: vändcirkel 11,8 m, Bränslef: 8,6 l/100 km,
Koldioxid: 199 g/km, Prest: 250 km/h 0-100 km/h 6,1 sek, Pris: fr 1.426.300:-

Lexus NX
En ny mellanstor SUV/Crossover lanserad -14. Fullhybrid eller med
nyutvecklad turboöverladdad bensin fyra. Kan fås antingen
framhjulsdriven, modellbeteckning FWD, eller fyrhjulsdriven,
modellbeteckning AWD. Tack vare sin höga markfrigång och korta
karossöverhäng fram och bak har den god framkomlighet på nysnö och
andra lösa underlag. Man sitter bekvämt och rymligt, men den kraftigt
lutade bakrutan reducerar lastvolymen.

Lexus NX 300h

Lexus NX 300h FWD
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning:
Typ: 5 dörrars, 5 personers fram fjäderben,
SUV/Crossover bak dubbla tvärlänkar
Mått/Vikt: längd 463 cm Styrning: kuggstång/elservo
bredd 187 cm höjd 165 cm vändcirkel 12,1 m
axelavst 266 cm tjänste- Bränsleförbrukning:
vikt fr 1795 kg tank 56 l 5,1 l/100 km vid bl. körning
Motor: fullhybrid 4 cyl 2494 cc Koldioxid: 117 g/km
direktinsprutad bensin 155 hk/ Prestanda: 180 km/h
114 kW vridm 210 Nm-4200 v/m, 0-100 km/h 9,2 sek
max systemeffekt 197 hk/ Skatt: 2.820:-
145 kW Pris: fr 368.900:-

      Kraftöverföring: framhjulsdrift
steglös aut E-CVT

Lexus NX 300h AWD
Samma fakta som för Lexus NX 300h FWD utom: Tjvikt fr 1860 kg, Motor:
fullhybrid, 4 cyl 2494 cc direktinsprutad bensin 155 hk/114 kW vridm 210 Nm-
4200 v/m, två elmotorer, fram 143 hk/105 kW vridm 270 Nm, AWD elmotor bak
68 hk/50 kW vridm 139 Nm, max systemeffekt 197 hk/145 kW, Kraftöverf:
behovsstyrd fyrhjulsdrift, steglös aut E-CVT, Bränslef: 5,1 l/100 km, Koldioxid:
117 g/km, Prest: 180 km/h 0-100 km/h 9,2 sek, Pris: fr 380.900:-

Lexus RX450h

Lexus RX
En påkostad SUV vars första generation kom -98, andra -03, och
hybriddrivna versionen -04. Ny generation -09. Facelift -12 och
nuvarande generation -15. Man sitter bekvämt och rymligt, men den
kraftigt lutade bakrutan reducerar lastvolymen. Går kursstabilt och har
en lugn, nästan sävlig styrning. Hybridversionen med en snåltrimmad
bensin-V-sexa driver framhjulen i samverkan med en kraftig,
batterimatad elmotor. När så behövs för framkomligheten driver en
annan, mindre elmotor bakhjulen.

Lexus RX 450h AWD
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning:
Typ: 5 dörrars, 5 pers. fram fjäderben,
kombi/SUV bak multilänk
Mått/Vikt: längd 489 cm Styrning: kuggstång/elservo
bredd 190 cm höjd 169 cm vändcirkel 11,6 m
axelavst 279 cm tjänste- Bränsleförbrukning:
vikt fr 2100 kg tank 65 l 5,3 l/100 km vid bl. körning
Motor: fullhybrid 6 cyl i V 3456 cc Koldioxid: 122 g/km
direktinsprutad bensin 263 hk/ Prestanda: 200 km/h
193 kW vridm 335 Nm-4600 v/m, 0-100 km/h 9,5 sek
två elmotorer, fram 167 hk/123 kW, Skatt: 820:-
bak 68 hk/50 kW, max system- Pris: fr 611.500:-
effekt 313 hk/230 kW
Kraftöverföring: variabel elektroniskt
styrd fyrhjulsdrift, steglös aut E-CVT

Lexus LC 500
Samma fakta som för Lexus LC 500h utom: Tjvikt fr 1935 kg, Motor: 8 cyl i V
4969 cc direktinsprutad bensin 477 hk/351 kW vridm 540 Nm-4800 v/m,
Kraftöverf: 10-växlad automat, Bränsleförbr: 11,5 l/100 km, Koldioxid: 263 g/km,
Prest: 270 km/h 0-100 km/h 4,7 sek, Pris: fr 998.000:-

Lexus LC 500h
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning:
Typ: 2 dörrars, 2+2 pers. fram fjäderben,
sportcoupé bak multilänk
Mått/Vikt: längd 477 cm Styrning: kuggstång/elservo
bredd 192 cm höjd 135 cm vändcirkel 11,6 m
axelavst 287 cm tjänste- Bränsleförbrukning:
vikt fr 1985 kg tank 82 l 6,4 l/100 km vid bl. körning
Motor: fullhybrid 6 cyl i V 3456 cc Koldioxid: 145 g/km
direktinsprutad bensin 299 hk/ Prestanda: 250 km/h
220 kW vridm 348 Nm-4900 v/m, 0-100 km/h 5,0 sek
elmotor 179 hk/132 kW, Skatt: 820:-
max systemeffekt 359 hk/264 kW Pris: fr 998.000:-
Kraftöverföring: bakhjulsdrift
steglös aut E-CVT
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  Lotus - Maserati

Lotus Elise

Lotus Evora
En mittmotorsportbil, lanserad -08. Är större och bekvämare än Elise
och Exige.

Lotus Evora

Lotus Evora 400
Tillverkad i: England Hjulupphängning: fram och
Typ: 2 dörrars, 2 pers alt 2+2 pers bak dubbla tvärlänkar
sportcoupé Styrning: kuggstång
Mått/Vikt: längd 439 cm vändcirkel 8,0
bredd 185 cm höjd 123 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 258 cm tjänste- 9,7/9,7 l/100 km vid bl körning
vikt fr 1470/1482 kg tank 60 l Koldioxid: 225/225 g/km
Motor: 6 cyl i V 3500 cc Prestanda: 300/280 km/tim
kompressor 406 hk/298 kW 0-100 km/tim 4,2/4,2 sek
vridmoment 410 Nm-3500 v/m Skatt: ej fastställd
Kraftöverföring: bakhjulsdrift, 6 växlar Pris: 2 pers fr 655.000:-
alt 6-vxl aut 2+2 pers fr 690.000:-

Maserati Autoropa AB
Testvägen 18, 232 37 Arlöv
tel 040-43 70 00

Lotus Evora Sport 410
Samma fakta som för Lotus Evora 400 utom: Tjvikt fr 1400/1412 kg, Motor: 6 cyl
i V 3500 cc kompressor 416 hk/306 kW vridmoment 410 Nm-3500 v/m/,
Bränslef: 9,9/9,7 l/100 km, Koldioxid: 225/225 g/km, Prest: 300/280 km/h 0-100
km/h 4,2/4,1 sek, Pris: 2 pers fr 744.000:-, 2+2 pers fr 778.000:-

Maserati Ghibli
En slankelegant lyxsedan med mycket av tekniken utvecklad
tillsammans med storasyskonet Quattroporte. Har ett något
behändigare format strax under fem meter och är tänkt att tävla med
de tyska premiumbilarna. Lanserad hösten -13.

Maserati Ghibli

Maserati Ghibli V6 350 hk
Tillverkad i: Italien Hjulupphängning: fram dubbla
Typ: 4 dörrars, 4-5 pers. tvärlänkar, bak multilänk
sedan Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 497 cm vändcirkel 13,4 m
bredd 195 cm höjd 146 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 300 cm tjänste- 9,6 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1810 kg tank 80 l Koldioxid: 223 g/km
Motor: 6 cyl i V 2987 cc direkt Prestanda: 250 km/h(begr.)
insprutad bensin twinturbo 350 hk/ 0-100 km/h 5,6 sek
257 kW vridm 500 Nm-2000 v/m Skatt: ej känd
Kraftöverföring: Pris: fr 774.336:-
bakhjulsdrift, 8-växlad automat

Maserati Ghibli S V6 Q4 AWD
Samma fakta som för Maserati Ghibli S V6 utom: Tjvikt fr 1870 kg, Motor: 6 cyl i
V 2987 cc direktinsprutad bensin twin turbo 410 hk/301 kW vridm 550 Nm-1750
v/m, Kraftöverföring: permanent fyrhjulsdrift 8-vxl aut, Bränsleförbr: 10,5 l/100
km, Koldioxid: 246 g/km, Prest: 284 km/h 0-100 km/h 4,8 sek, Pris: fr 935.242:-

Maserati Ghibli Diesel
Samma fakta som för Maserati Ghibli V6 utom: Tjvikt fr 1855 kg, Motor: 6 cyl i V
2987 cc direktinsprutad turbodiesel 275 hk/202 kW vridm 600 Nm-2000 v/m,
Kraftöverf: bakhjulsdrift 8-vxl aut, Bränsleförbr: 5,9 l/100 km, Koldioxid: 158 g/
km, Prest: 250 km/h 0-100 km/h 6,3 sek, Pris: fr 737.606:-

Lotus Elise/Exige
Denna lilla sportbil med mittmotor kom -95, fick en häftigare kaross och
vidareutvecklad teknik -00 samt en starkare Toyotatillverkad motor -04.
Coupéversionen Exige lanserades -03, och finns från -06 som Exige S
med en kompressorövarladdad motor. Är mycket lätt tack vare
aluminiumchassi, plastkaross och avsaknad av komfortdetaljer, varför
gången är stötig, bullrig och dragig. Men vad gör det när man tack vare
bilens minimala vikt hänger med Ferrari och Porsche på riktigt krokiga
vägar. Går som en gokart genom kurvor! Men i likhet de flesta
mittmotorvagnar och gokart snurrar den runt när däcken tappar greppet.

Lotus Elise Sport
Tillverkad i: England Hjulupphängning: fram och
Typ: 2 dörrars, 2 pers. bak dubbla tvärlänkar
cabriolet Styrning: kuggstång
Mått/Vikt: längd 382 cm vändcirkel 10,9 m
bredd 172 cm höjd 112 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 230 cm tjänste- 6,3 l/100 km vid bl körning
vikt fr 941 kg tank 40 l Koldioxid: 149 g/km
Motor: 4 cyl 1598 cc Prestanda: 204 km/tim
136 hk/100 kW, 0-100 km/tim 6,5 sek
vridm 160 Nm-4400 v/m, Skatt: ej fastställd
Kraftöverföring: Pris: fr 396.000:-
bakhjulsdrift, 6 växlar

Lotus Elise Sport 220
Samma fakta som för Lotus Elise Sport utom: Tjvikt fr 989 kg tank 40 l, Motor: 4
cyl 1798 cc kompressor 220 hk/162 kW vridm 250 Nm-4600 v/m/, Bränslef: 7,5 l/
100 km, Koldioxid: 175 g/km, Prest: 234 km/h 0-100 km/h 4,6 sek, Pris: fr
486.000:-

Lotus Exige Sport 350
Samma fakta som för Lotus Elise Sport  utom: Typ: 2-d 2 pers coupé, Mått/Vikt:
längd 408 cm bredd 180 cm höjd 113 cm axelavstånd 237 cm tjvikt fr 1200/1205
kg tank 40 l, Motot: 6 cyl i V 3500 cc kompressor 350 hk/258 kW vridmoment 400
Nm-4500 v/m/, Kraftöverföring: 6 vxl alt 6-vxl aut, Bränslef: 10,1/9,4 l/100 km,
Koldioxid: 235/219 g/km, Prest: 274/261 km/h 0-100 km/h 3,9/3,8 sek, Pris: fr
675.000:-

Lotus Exige Sport 350 Roadster
Samma fakta som för Lotus Exige Sport 350 utom: Typ: 2-d 2 pers cabriolet, Tjvikt
fr 1190/1195 kg, Prest: 233 km/tim 0-100 km/tim 4,0 sek, Pris: fr 675.000:-

Lotus Nordskogs Bil AB
Bergkantsgatan 2, 506 49 Borås
tel 033-22 65 65
www.nordskogsbil.se
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 Land Rover - Lexus

Lexus CT 200h

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram fjäderben

Typ: 5 dörrars, 5 pers.
bak dubbla tvärlänkar

kombisedan
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 435 cm vändcirkel 10,4 m

bredd 177 cm höjd 145 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 260 cm tjänste- 3,6 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 1465 kg tank 45 l
Koldioxid: 82 g/km

Motor: fullhybrid, bensin 4 cyl 1798 cc Prestanda: 180 km/h

99 hk/73 kW, vridm 142 Nm-2800 v/m 0-100 km/h 10,3 sek

elmotor 82 hk/60 kW vridm 207 Nm Skatt: 360:-

max systemeffekt 136 hk/100 kW Pris: fr 259.900:-

Kraftöverföring:

framhjulsdrift, steglös aut CVT

Lexus CT 200h
En påkostad kompaktbil med fullhybriddrivning som utvecklats ur

koncernsyskonet Toyota Prius beprövade teknik. En snåltrimmad

bensinmotor och en batterimatad elmotor samsas om att driva bilen.

Fullhybriddrivning innebär att batterierna har tillräcklig kapacitet och

elmotorn tillräcklig kraft för att på egen hand driva bilen en kortare

sträcka. Lanserad -10. Facelift och teknikuppdaterad -17.

Lexus
Toyota Sweden AB,

Box 1103, 172 22 Sundbyberg

Tel 08-706 71 00

www.lexus.se

Lexus CT 200h

Range Rover V6 3.0 Supercharged 380 hk

Samma fakta som för Range Rover V6 3.0 Supercharged 340 hk utom: Tjvikt fr

2195 kg, Motor: 6 cyl i V 2995 cc direkinsprutad bensin kompressor 380 hk/280

kW vridm 450 Nm-3500 v/m, Bränslef: 10,7 l/100 km, Koldioxid: 248 g/km, Prest:

210 km/h 0-100 km/h 7,3 sek, Pris: fr 1.049.900:-

Range Rover V8 5.0 Supercharged 510 hk

Samma fakta som för Range Rover V6 3.0 Supercharged 340 hk utom: Tjvikt fr

2336 kg, Motor: 8 cyl i V 5000 cc direkinsprutad bensin kompressor 510 hk/375

kW vridm 625 Nm-2500 v/m, Bränslef: 12,8 l/100 km, Koldioxid: 299 g/km, Prest:

225/250 km/h 0-100 km/h 5,4 sek, Pris: fr 1.259.900:-

Range Rover V8 5.0 Supercharged 510 hk LWB

Samma fakta som för Range Rover V8 5.0 Supercharged 510 hk utom: Mått/Vikt:

längd 520 cm bredd 198 cm höjd184 cm axelavstånd 312 cm tjvikt fr 2410 kg,

Styrning: vändcirkel 13,4 m, Bränslef: 12,8 l/100 km, Koldioxid: 299 g/km, Prest:

225/250 km/h 0-100 km/h 5,5 sek, Pris: fr 1.339.900:-

Range Rover V8 5.0 Supercharged 550 hk

Samma fakta som för Range Rover V8 5.0 Supercharged 510 hk utom: Tjvikt fr

2465 kg, Motor: 8 cyl i V 5000 cc direkinsprutad bensin kompressor 550 hk/405

kW vridm 680 Nm-3500 v/m, Bränslef: 12,8 l/100 km, Koldioxid: 299 g/km, Prest:

225/250 km/h 0-100 km/h 5,4 sek, Pris: fr 1.729.900:-

Range Rover V8 5.0 Supercharged 550 hk LWB

Samma fakta som för Range Rover V8 5.0 Supercharged 550 hk utom: Mått/Vikt:

längd 520 cm bredd 198 cm höjd184 cm axelavstånd 312 cm tjvikt fr 2523 kg,

Styrning: vändcirkel 13,4 m, Bränslef: 12,8 l/100 km, Koldioxid: 299 g/km, Prest:

225/250 km/h 0-100 km/h 5,5 sek, Pris: fr 2.029.900:-

Range Rover TD V6 3.0

Samma fakta som för Range Rover V6 3.0 Supercharged 340 hk utom: Tjvikt fr

2215 kg, tank 89 l, Motor: 6 cyl i V 2993 cc direkinsprutad biturbodiesel 258 hk/

190 kW vridm 600 Nm-2000 v/m, Bränslef: 6,9 l/100 km, Koldioxid: 182 g/km,

Prest: 210 km/h 0-100 km/h 7,9 sek, Pris: fr 999.900:-

Range Rover TD V6 3.0 LWB

Samma fakta som för Range Rover TD V6 3.0 utom: Mått/Vikt: längd 520 cm

bredd 198 cm höjd184 cm axelavst 312 cm tjvikt fr 2351 kg, tank 85 l, Motor: 6

cyl i V 2993 cc direkinspr biturbodiesel 258 hk/190 kW vridm 600 Nm-2000 v/m,

Bränslef: 6,9 l/100 km, Koldioxid: 182 g/km, Prest: 210 km/h 0-100 km/h 8,3 s,

Pris: fr 1.189.900:-

Range Rover SD V8 4.4

Samma fakta som för Range Rover V8 5.0 Supercharged utom: Tjvikt fr 2467 kg,

Motor: 8 cyl i V 4367 cc direkinsprutad biturbodiesel 339 hk/250 kW vridm 740

Nm-1750 v/m, Bränslef: 8,4 l/100 km, Koldioxid: 219 g/km, Prest: 218 km/h 0-100

km/h 6,9 sek, Pris: fr 1.199.900:-

Range Rover SD V8 4.4 LWB

Samma fakta som för Range Rover 4.4 SD V8 utom: Mått/Vikt: längd 520 cm

bredd 198 cm höjd184 cm axelavst 312 cm tjvikt 2560 kg, Motor: 8 cyl i V 4367 cc

direkinspr biturbodiesel 339 hk/250 kW vridm 740 Nm-1750 v/m, Bränslef: 8,4 l/

100 km, Koldioxid: 219 g/km, Prest: 217 km/h 0-100 km/h 7,2 s, Pris: fr 1.269.900:-

Range Rover
Världens första SUV, ursprungligen lanserad -70. Alltså den första

terränggående kombin med åkkomfort som en personbil och en smula

sportiga köregenskaper på asfalt. Elektroniskt reglerade luftfjädrar

ersatte skruvfjädrar av stål -94. En totalt ny generation kom -01, med

självbärande kaross med hjälpram och separat hjulupphängning både

fram och bak. Tidigare generationer hade stela axlar. Går tyst, bekvämt

och stadigt, har elektronisk stabilisering och kryper med sin permanenta

fyrhjulsdrivning, med lågväxeln ilagd, fint fram på djupspåriga skogs-

stigar eller oplogade vintervägar. Ny 4,4 liters diesel V8 och 8-växlad

automatlåda -10. En helt ny generation med bl a betydligt lättare

aluminiumkaross med i stort sett samma diskreta formgivning kom

hösten -12. Long wheelbase, LWB -14.

Range Rover V6 3.0 Supercharged 340 hk

Tillverkad i: England
Hjulupphängning: fram dubbla

Typ: 5 dörrars, 5 pers.
tvärlänkar bak multilänk, luftfjädring

kombi/SUV
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 500 cm vändcirkel 12,5 m

bredd 198 cm höjd 184 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 292 cm tjänste- 10,7 l/100 km vid bl. körn

vikt fr 2195 kg tank 105 l Koldioxid: 248 g/km

Motor: 6 cyl i V 2995 cc kompressor Prestanda: 210 km/h

340 hk/250 kW
0-100 km/h 7,4 sek

vridmoment 450 Nm-3500 v/m Skatt: ej fastställd

Kraftöverföring:
Pris: fr 1.009.900:-

permanent fyrhjulsdrift

8-vxl automat hög/låg vxl

Range Rover

Range Rover Sport V8 5.0 SVR

Samma fakta som för Range Rover Sport V8 Supercharged utom: Tjvikt fr 2330

kg, Motor: 8 cyl i V 4999 cc direktinsprutad bensin kompressor 550 hk/405 kW

vridm 680 Nm-3500 v/m, Bränsleförbr: 12,8 l/100 km, Koldioxid: 298 g/km,

Prestanda: 260 km/h 0-100 km/h 4,7 sek, Pris: fr 1.331.000:-

Range Rover Sport 2.0 SD4

Samma fakta som för Range Rover Sport V6 Supercharged utom: Tjvikt fr 2115

kg, tank 74 l, Motor: 4 cyl i V 1999 cc direktinsprutad twin turbodiesel 240 hk/

177 kW vridmoment 500 Nm-1500 v/m, Bränsleförbrukning: 6,2 l/100 km,

Koldioxid: 164 g/km, Prestanda: 207 km/h 0-100 km/h 8,3 sek, Pris: fr 657.000:-

Range Rover Sport 3.0 TDV6

Samma fakta som för Range Rover Sport V6 Supercharged utom: Tjvikt fr 2134

kg, tank 86 l, Motor: 6 cyl i V 2993 cc direktinsprutad twin turbodiesel 258 hk/

190 kW vridmoment 600 Nm-2000 v/m, Bränsleförbrukning: 6,9 l/100 km,

Koldioxid: 182 g/km, Prestanda: 209 km/h 0-100 km/h 7,6 sek, Pris: fr 657.000:-

Range Rover Sport 3.0 SDV6

Samma fakta som för Range Rover Sport 3.0 TDV6 utom: Tjvikt fr 2185 kg, tank

86 l, Motor: 6 cyl i V 2993 cc direktinsprutad twin turbodiesel 306 hk/225 kW

vridmoment 700 Nm-1500 v/m, Bränsleförbrukning: 7,0 l/100 km, Koldioxid: 185

g/km, Prestanda: 209/225 km/h 0-100 km/h 7,2 sek, Pris: fr 764.000:-

Range Rover Sport 4.4 SD V8

Samma fakta som för Range Rover Sport V6 Supercharged utom: Tjvikt fr 2432

kg, tank 86 l, Motor: 8 cyl i V 4367 cc direkinsprutad biturbodiesel 339 hk/250

kW vridm 740 Nm-1750 v/m, Bränslef: 8,4 l/100 km, Koldioxid: 219 g/km, Prest:

209/225 km/h 0-100 km/h 6,9 sek, Pris: fr 898.000:-

63

 Lexus

Lexus GS
Första generationen av denna rymliga, bekväma och körsäkra sedan

kom -92. Senaste generationen, med en mera coupebetonad kaross

kom -04. Dörrarna är låga men väl inne i bilen sitter man vilsamt på

släta säten. En ny generation kom på hösten -11. Finns i två

snåltrimmade fullhybridversioner som får drivhjälp av batterimatade

elmotorer samt toppmodellen med en kraftfull 5-liters V8.

Lexus GS

Lexus GS 300h

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram dubbla

Typ: 4 dörrars, 5 personers tvärlänkar, bak multilänk

sedan
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 488 cm vändcirkel 10,6 m

bredd 184 cm höjd 146 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 285 cm tjänste- 4,4 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 1730 kg tank 66 l Koldioxid: 104 g/km

Motor: fullhybrid, 4 cyl 2494 cc Prestanda: 190 km/h

direktinsprutad bensin 181 hk/133 kW 0-100 km/h 9,0 sek

vridmoment 221 Nm-4200 v/m, Skatt: ej fastställd

elmotor 143 hk/105 kW
Pris: fr 458.800:-

vridm 300 Nm-0 v/m, max system-

effekt 223 hk/164 kW

Kraftöverföring: bakhjulsdrift,

steglös aut E-CVT

Lexus GS 450h

Samma fakta som för Lexus GS 300h utom: Tjvikt fr 1825 kg, Motor: fullhybrid,

6 cyl i V 3456 cc direktinsprutad bensin 292 hk/215 kW vridm 352 Nm-4500 v/m,

elmotor 200 hk/147 kW vridmoment 275 Nm-0 v/m, max systemeffekt 345 hk/

254 kW, Kraftöverf: steglös aut E-CVT, Bränsleförbr: 6,1 l/100 km, Koldioxid: 141

g/km, Prest: 250 km/h 0-100 km/h 5,9 sek, Pris: fr 637.800:-

Lexus GS F

Samma fakta som för Lexus GS 300h utom: Mått/Vikt: längd 492 cm bredd 185

cm höjd 144 cm tjvikt fr 1790 kg, Motor: 8 cyl i V 4969 cc direktinsprutad bensin

477 hk/351 kW vridm 530 Nm-4800 v/m, Kraftöverf: 8-vxl aut, Styrning:

vändcirkel 11,2 m, Bränsleförbr: 11,2 l/100 km, Koldioxid: 260 g/km, Prest: 270

km/h 0-100 km/h 4,6 sek, Pris: fr 1.010.100:-

Lexus RC
Coupémodell som baseras på Lexus GS. Kom 2015.

Lexus RC 300h

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram dubbla

Typ: 2 dörrars, 4 personers tvärlänkar, bak multilänk

coupé
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 470 cm vändcirkel 10,4 m

bredd 184 cm höjd 140 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 273 cm tjänste- 4,7 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 1736 kg tank 66 l Koldioxid: 108 g/km

Motor: fullhybrid 4 cyl 2494 cc direkt- Prestanda: 190 km/h

insprutad bensin 181 hk/131 kW 0-100 km/h 8,6 sek

vridm 221 Nm-4200 v/m, max Skatt: 360:-

systemeffekt 223 hk/164 kW Pris: fr 435.600:-

Kraftöverföring: bakhjulsdrift,

steglös automat E-CVT

Lexus RC

Lexus RC F

Samma fakta som för Lexus RC 300h utom: Mått/Vikt: längd 471 cm bredd 185

cm höjd 139 cm tjvikt fr 1765 kg, Motor: 8 cyl i V 4969 cc direktinsprutad bensin

477 hk/351 kW vridm 530 Nm-4800 v/m, Kraftöverf: 8-vxl aut, Styrning:

vändcirkel 10,8 m, Bränsleförbr: 10,8 l/100 km, Koldioxid: 251 g/km, Prest: 270

km/h 0-100 km/h 4,6 sek, Pris: fr 769.500:-

Lexus LC
En lyxig sportcoupé med egensinnig design. Finns både med

jättesnabb V8 och en nästan lika snabb V6-hybrid. Lanserad -17.

Lexus LC

Lexus IS300h

Lexus IS
En gedigen och sportig mellanklassbil från Toyotas premiummärke

Lexus. Första generationen kom -98, den andra med något större och

fräckare formgiven kaross -05. Facelift 2007. Går bekvämt och stadigt,

och tål att forceras genom kurvor. En ny generation lanserades -13.

Numera finns bara en bränslesnål hybrid. Mycket gediget byggd.

Lexus IS 300h

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram dubbla

Typ: 4 dörrars, 5 pers.
tvärlänkar, bak multilänk

sedan
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 467 cm vändcirkel 10,4 m

bredd 181 cm höjd 143 cm Bränsleförbrukning:

axelavst 280 cm tjänste- 4,2 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 1620 kg tank 66 l Koldioxid: 97 g/km

Motor: fullhybrid 4 cyl 2494 cc direkt- Prestanda: 200 km/h

insprutad bensin 181 hk/133 kW 0-100 km/h 8,3 sek

vridm 221 Nm-4200 v/m, max Skatt: 360:-

systemeffekt 223 hk/164 kW Pris: fr 372.200:-

Kraftöverföring: bakhjulsdrift,

steglös automat E-CVT

139:-

25

149:-
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baby feet by Steep Trail Media

sandy love by Steep Trail Media water falls by Steep Trail Media white swan by Steep Trail Media

red rose by Steep Trail Media

golden forest by Steep Trail Media

sparkling cupcakes by Steep Trail Media

stone horizon by Steep Trail Media

soft baby birds by Steep Trail Media

champagne glasses by Steep Trail Media

autumn leaves by Steep Trail Media

colourful balloons by Steep Trail Media

15 härliga hälsningskort – enkla 
att fästa på presenten eller 
blomman tack vare stansade hål

Hälsningskort för 
alla tillfällen
Det sägs att en bild säger mer än tusen 
ord, men ett vänligt ord säger mer än 
tusen vänliga tankar! Här får du 15 fina 
och dubbelvikta kort med motiv för alla 
tillfällen. Utmärkta till gå-bort-presenten, 
födelsedagskalaset, julfirandet, student-
skivan och mycket mer. Visa omtanke för 
nära och kära med trevliga hälsningskort!

15 dubbelvikta kort. 
Format: 70x70 mm.

26

69:-
Ord. pris 84:-

Roligt korsord i  
jätteformat!

Megakrysset
2019 års Megakryss – 
ett roligt Sverigekryss i 
formatet 87x70 cm! Ett 
stort korsord som ger 
många timmars nöje för 
alla kryssfans. Korsordet är 
specialkonstruerat av Göran 
Bergqvist och täcker temat 
Sverige – med massor av 
klurigheter om svenska stä-
der, kändisar, kultur, natur 
och mycket mer!

Format: 890x700 mm.

27

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 119:-

MEGAKRYSSETSverige runt

Korsordskonstruktör: Göran BergquistLösningen presenteras på www.brafo.se/information.html

Nästan en meter 
korsord!
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Mjuk och ljuvlig lakrits!

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

   Sötlakrits

   Saltlakrits

28
29

98:-

Smakfull och praktisk inredning till hushållet!

Portabel bordslampa
Fashionabel bordslampa som skänker ett behagligt sken till 
omgivningen! Lampan har ett inbyggt LED-ljus som drivs på 
batterier, så att lampan enkelt kan förflyttas dit den behövs 
utan krav på vägguttag. Lampan har en snygg svart finish 
och ett modernt kraftigt rephandtag, antingen för 
bärande eller för att hänga 
upp i. Mycket prydligt! 
Modern batteridriven 
bordslampa till matbordet, 
hyllan, fönsterkarmen eller 
uteplatsen!

Storlek: 16 x 18,5 cm. 
Drivs på batterier 
(ingår ej).

FYNDPRIS

239:-
Ord. pris 284:-

30
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Närmare 4 timmar humor med 
tredje säsongen av Grotesco!
2 DVD-box:

Grotesco säsong 3
Sveriges bästa humorserie är tillbaka 
och som vanligt är det förbaskat 
roande! Här möter vi den svenska 
komedieliten såsom Henrik Dorsin, 
Per Andersson, Emma Peters, Michael 
Lindgren, Emma Molin och Rikard 
Ulvshammar. Avsnitten täcker aktuella 
ämnen med glimten i ögat, och vi får 
skratta högt till episoder som Flyk-
tingkrisen – en musikal, Föräldramötet 
– ett kammarspel, Ladies Night – ett 
psykologiskt drama eller den härliga 
Drönaren – en kortfilm, när den djupt 
deprimerade Bergström finner livsgläd-
je med hjälp av en drönare.

Speltid: 3 tim. 
44 min. Språk: Svenska.

31

159:-

Nästa storslagna del av  
Jurassic World!
DVD:

Jurassic World – 
Fallen Kingdom
Människan återvänder till nöj-
esparken på ön Isla Nublar, där 
dinosaurierna ränner fritt. När 
vulkanen på ön vaknar till liv riske-
rar dinosaurierna att raderas från 
planetens yta för andra gången i 
historien. Owen, tidigare djurträ-
nare på ön, och Claire, före detta 
djurparkschef, bestämmer sig för 
att rädda djuren från naturens 
krafter. Medan vulkanen ryter och 
lava rinner nedför bergsluttningen 
framkommer det att saker pågår 
i det dolda – en konspiration som 
kan påverka vår värld för evigt.

Speltid: ca 2 tim. Språk: Engelska. Text: Svenska.

32

159:-
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Sanningen om Hitlers död
Avslöjanden från de hemliga KGB-arkiven
Författarna har fått tillgång till hemliga KGB-akter om Sovjets jakt 
på Hitlers kropp. De kommer med ett avslöjande om diktatorns död, 
motbevisar konspirationsteorier i ämnet, redogör för Hitlers bunker och 
flyktplaner, och kanske mest spännande – de hittar en bit av diktatorns 
käkben och skalle med spår av den dödliga kulan.

350 sidor. Inbunden. Format: 155x226 mm.

Tre timmar 
Anders Roslund
Piet Hoffmann – tidigare kriminell, numer infiltratör – färdas 
till en plats där människoliv saknar värde. Hemma i Sverige 
längtar hans fru och pojkar efter sin make och pappa. När han 
är tillbaka ska de äntligen få ro. Men ovetandes kommer snart 
de två små pojkarna att få slåss för att överleva. Tre timmar är 
skillnaden mellan liv och död.

461 sidor. Inbunden. Format: 150x217 mm.

De som dödar drömmar    
sover aldrig 
Jan Guillou
Vi befinner oss på 70-talet, i kriget mellan Europas säkerhetstjänster och 
en splittrad vänsterrörelse. Eric arbetar som jurist på dagarna, men ingår 
på nätterna i den hemliga motståndsrörelsen. Gertrude befinner sig 
i Hamburg och ser hur hennes vänner fängslas eller dödas. För mot-
ståndsrörelsen blir det ett allt farligare spel och bokstavligen en fråga om 
liv och död.

450 sidor. Inbunden. 
Format: 145x220 mm.

33

34

249:-
Ord. pris 341:-

169:-
Ord. pris 249:-

249:-
Ord. pris 349:-

35
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Flickan med sju namn
Min flykt från Nordkorea
Internationell bästsäljare och sann historia om 
diktaturen Nordkorea. Efter 90-talets hungersnöd 
började Hyeonseo Lee att misstro propagandan 
och sjutton år gammal flydde hon till Kina. Tolv år 
senare återvände hon, med risk för fångenskap, 
tortyr och avrättning, i ett vågat försök att smugg-
la sin familj ur hemlandet.

351 sidor. Inbunden. 
Format: 143x217 mm.

149:-
Ord. pris 249:-

Edenbrooke Julianne Donaldson
Prisbelönad debutroman och härlig kärlekshistoria! Marianne är 
olycklig. Hennes mor har dött och hennes far har i sorg flytt till Frankri-
ke. När systern Cecily erbjuder Marianne att följa med till en herrgård på 
landet, Edenbrooke, blir hon överlycklig. Föga anar hon att det kommer 
bli en dramatisk sommar som ska förändras hennes liv för alltid.

254 sidor. Format: 133x215 mm.

Koka björn  
Mikael Niemi
Vattnet var kolsvart, men i det 
mörka slammet vajade något 
ljust. Till min fasa insåg jag att 
det var hår. Året är 1852 och 
vi befinner oss i nordligaste 
Sverige. En piga försvinner i de 
djupa skogarna. Tillsammans 
med samepojken Jussi finner 
prosten spår av den ondska som 
tränger sig allt närmare.

450 sidor. Inbunden. Format: 145x215 mm.

Rum Alex Schulman & Sigge Eklund
Alex och Sigge, kända från sin populära podcast, trodde att det mesta 
mellan dem var sagt. Men det ändrades när de ritade sina psyken som 
världskartor. Dörrar som varit stängda öppnades och de fann platser de 
aldrig tidigare utforskat. Resultatet blev en bok – en atlas över deras inre 
världar och en resa genom skratt och sorg, nöd och lust, tid och rum.

272 sidor. Inbunden. 
Format: 175x245 mm.

129:-
Ord. pris 349:-

98:-
Ord. pris 259:-

169:-
37

38
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98:-

Smidigt manikyrset i prydlig väska

Manikyrset
Ett modernt manikyrset med sju tillbehör för vackra 
naglar och nagelband.  Klipp med sax, snygga till med 
fil och pincett samt trimma nagelbanden med med-
följande nagelbandspetare och klippare. Tillbehören 
kommer i en snygg liten väska som håller allt på plats. 
Få skinande, vackra naglar på nolltid!

Innehåller 1 nagelsax, 1 böjd sax, 1 pincett, 1 fil med olika slipstyrkor, 
2 nagelbandspetare och 1 nagelbandsklippare.

Slipp torra händer med två 
lyxiga handkrämer

2 st handkrämer
En vacker presentförpackning 
med två mjukgörande och be-
hagligt doftande handkrämer. 
Båda handkrämerna innehåller 
Sheasmör som gör händerna 
extra mjuka och är känt för sina 
skyddande egenskaper för hud 
och hår. En jättefin present till 
dig själv eller någon du tycker 
om!

Förpackning: 102x130x30 mm.
Handkräm 1: Pink grapefruit & White Tea, 30 ml.
Handkräm 2: Lemon Verbena Rose, 30 ml.

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 147:-

41

40
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401 roliga &     
kluriga gåtor
I 401 roliga & kluriga gåtor får vi knäcka massor av gåtor 
i varierande svårighetsgrad samt skratta gott åt finurliga 
påståenden och skämt. Många av gåtorna är illustrerade 
med roliga teckningar som sätter ett leende på läpparna. 
Bjud dig själv och din omgivning på knepiga tankenötter 
och goda skratt!

122 sidor. Inbunden. Format: 140x217 mm.
FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 148:-

Underhållande och interaktiv bok 
med internets galnaste och mest 
storslagna världsrekord!

YouTube:
Världsrekord
Ruskigt underhållande bok med direktlänkar 
till över 250 förbluffande världsrekord på 
YouTube! Alla rekord har uttryckta QR-koder 
som du kan scanna av för att komma direkt 
till rätt filmklipp! Du läser om, tittar på och 
skrattar till världsrekord såsom världens 
längsta rapning, högsta hopp från klippa, de 
mest tatuerade gamlingarna, flest kackerlackor 
i munnen, 160 km simning i hav fullt med 
hajar, det största kuddkriget, världens största 
fyrverkeripjäs och många, många fler!

128 sidor. Inbunden. Format: 212x276 mm.

159:-
Ord. pris 172:-

– Vad får man, om man sväljer ett handtag?
– Tarmvred!

– Vad kallar änglarna sina motorcyklar?
– Regnbågar.

– Hur långt går en norsk elbil?
– Tre meter, sedan tar sladden slut.

43

42



22

Söt och rolig sångbok med in-
byggt ljud!

Klappa händerna 
när du är riktigt glad
En av våra populäraste barnsånger i 
bokform med ljud. Tryck på melodi-
knappen, lyssna, läs och sjung med i 
barnsången ”Klappa händerna när du är 
riktigt glad”. En garanterad succé bland 
småbarnen!

8 sidor. Inbunden. Format: 180x180 mm.

98:-
Klappa händerna när du
är riktigt glad ”klapp klapp!” 

Roliga korsord, pyssel och  
klurigheter för alla barn!

Barnens Bästa Kryss 
och Pyssel
Fullspäckat album med underhållning för 
barn från sex år och uppåt. Här finns över 40 
roliga korsord, labyrinter, finn-fem-fel, prick-
till-prick och mycket mer. Givetvis följer det 
även med facit till alla klurigheter. Många 
timmars utmaning som sätter igång 
barnens fantasi och problemlösnings-
förmåga!

32 sidor. Format: 210x250 mm. 69:-

45
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Ett nytt och spännande experiment 
varje dag på året!

365 experiment för 
nyfikna barn
Bokens 365 olika experiment stimulerar bar-
nens nyfikenhet och svarar på många feno-
men som barn brukar undra över. Genom att 
utföra små experiment och uppdrag blir svaren 
på frågorna mycket mer konkreta och lättare att 
förstå. Experimenten är lätta att genomföra, för-
klaras med tydliga steg för steg-bilder och text, 
kräver inga stora förberedelser och sällan några 
specialmaterial!

128 sidor. Inbunden. Format: 233x273 mm.
FYNDPRIS

189:-
Ord. pris 242:-

Spela Yatzy med Mamma Mu   
och Kråkan!
Yatzy:

Mamma Mu och Kråkan
Spelarna kastar tärningarna och försöker få 
bildkombinationer som ger så höga poäng som 
möjligt. Ett roligt tärningsspel för hela familjen!

Format: 110x190x25 mm. Det medföljer 5 tärningar, spelregler och poängblock.

89:-

46
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Mer än 180 grillrecept på kött,   
fisk och vego!

BBQ
I BBQ får vi möta mat från världens alla hörn – från 
klassiska grillrecept till saftiga mexikanska kötträt-
ter, indiska kryddsensationer, karibisk kyckling 
och chilimarinerat från Singapore. Det finns också 
recept på bl.a. pizza, marinader, rubs, härliga vege-
tariska alternativ, grillade efterrätter och läskande 
drinkar. Sist men inte minst får du massvis med 
grilltips och förslag på utrustning.  Boken för alla 
grillmästare – och de som önskar bli!

287 sidor. Inbunden. Format: 236x286 mm.

En mästerlig salladsbok av  
Sveriges kanske mest   
meriterade kock!
Tommy Myllymäki:

Sallad
För att få till en riktigt bra sallad finns 
det saker att tänka på! Här lär vi oss 
hur man bäst hanterar grönsaker och 
blad, hur man dressar dem, blandar olika 
smaker och får till de rätta konsistenserna 
med toppings som krutonger och nötter. 
Boken består av ett 90-tal recept – från 
klassiker som caesar- och waldorfsallad till 
nyheter som flammad isbergssallad eller 
äggsallad med pepparrot. Det finns även 
ett kapitel med goda dressingar och såser!

203 sidor. Inbunden. Format: 195x245 mm.

198:-
Ord. pris 242:-

259:-
Ord. pris 352:-

49
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Fräscha upp köket  
med snygga knivar!

Knivset
Fem moderna köksknivar i 
rostfritt stål och non stick-
beläggning samt keramisk 
skalare som bonus! Knivarna 
kommer i fem olika storlekar 
och passar hela familjens behov. 
Handtagen är gjorda av gummi 
och ligger stadigt i handen, 
samtidigt som deras trädesign 
ger dem en hemtrevlig känsla. 
Knivsetet levereras i en praktisk 
och fin presentask – perfekt som 
julklapp till hushållet, landstället, 
släkt eller goda vänner!

5 knivar + 1 keramisk skalare. 429:-

Fyra smidiga skärbrädor för att   
särskilja kött, fisk, fågel och   
grönsaker

4 st skärbrädor
Är det dags att införskaffa nya skärbrädor? 
Här ingår fyra stora skärbrädor i formatet 38x28 
cm. Skärbrädorna är gjorda i plast och ligger 
stadigt på bänken tack vare mönstrade under-
sidor. De är dessutom böjbara så att du enkelt 
häller ned de hackade råvarorna i t.ex. skål eller 
gryta. Snabbt och enkelt!
OBS! Ska diskas för hand.

4 st skärbrädor i plast. Format: 38x28 cm.

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 134:-
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Fyra roliga pussel i en  
fin låda med handtag
Pussel 4-i-1: 

Bilar
Ta på dig hjälmen, knäpp 
säkerhetsbältet och trampa 
gasen i botten – det är dags 
att lägga fartfyllda pussel 
från Bilar! I lådan medföljer 
fyra pussel i olika svårighets-
grad – 12, 16, 20 och 24 bitar. 
En utmärkt första samling 
pussel till småttingarna. 
Låt de börja med det lättaste 
och jobba sig framåt!

12, 16, 20 och 24 bitar. 
Format: 275x295 mm. 149:-

Stort och roligt pussel 
för hela familjen
Pussel 1000 bitar:

Disney
Det är kalas på slottet och 
alla våra älskade Disney-
figurer är inbjudna! I detta 
fina 1000 bitars-pussel finns 
det massvis med spän-
nande saker att upptäcka. 
Här finns välkända ansikten 
som Sjöjungfrun, Snövit och 
de sju dvärgarna, björnen 
Baloo, Nalle Puh och många, 
många fler!  Lägg pussel 
med hela familjen och se 
hur välkända ansikten och 
festliga detaljer växer fram!

1000 bitar. Format: 480x670 mm.

149:-
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En samling klassiska ögonblick som du  
minns - och massor av kul som du glömt!
4 DVD-box:

40 års humor i public   
service
9 timmar med det bästa från svensk humor! Denna box är 
fullproppad med klipp som får dig att kikna av skratt! Här 
återupplevs det bästa ur humorprogram som Nöjesmassa-
kern, Lorry, Hipp Hipp, Gröna Hund, Herr Gunnar Pappham-
mar, Helt Apropå, Mosebacke Monarki, Nile City 105,5 och 
Dolda Kameran. En given box i filmhyllan!

Speltid: 8 tim. 50 min. Språk: Svenska.

249:-

55
Det allra bästa med Hans Alfredson och 
Tage Danielsson!
5 DVD-box:

Hasse & Tage                     
– Samlade revyer
5 DVD-skivor fyllda med Hasse & Tages älskvärda 
sånger, skrattframkallande sketcher och underhål-
lande samhällskritik. Dessutom ingår intervjuer, 
nyhetsinslag, Hylands Hörnor-framträdanden 
och mycket, mycket mer. Åtta klassiska framträ-
danden inklusive Gula Hund, Glaset i örat och 
88-öresrevyn!

Speltid: 12 tim. 30 min. Språk: Svenska.

329:-

54
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Ett paket med tre ruskigt  
spännande pocketdeckare!

Deckarpaketet
Blodlokan (Louise Boije af Gennäs)
Efter att Saras pappa dör i en mystisk brand 
flyttar hon till Stockholm för att starta ett 
nytt liv. Snart utsätts hon för obehagliga 
händelser och hotet känns alltmer påtagligt. 
Någon tror att hon har den avgörande nyckeln 
till något. Men vem? Och till vad?

Sanningen (Harlan Coben)
Harlan Cobens åttonde # 1 New York Times-
bästsäljare! En otänkbar bild fångas av baby-
kameran när Maya är på jobbet: hennes två-
åriga dotter leker med hennes man Joe, som 
blev brutalt mördad för två veckor sedan. Kan 
du tro på allt du ser med egna ögon?

Falleri, fallera, falleralla  
(Carin Gerhardsen)
Två personer hittas mördade på öppen gata 
i centrala Stockholm. En kvinna och en liten 
pojke, brutalt nedklubbade med en hammare. 
Och det var bara början. Början på slutet. En 
mörk berättelse om trasiga människor som 
vill ha sina önskningar uppfyllda till varje pris.

3 pocketböcker. 447 + 363 + 428 sidor.

FYNDPRIS

189:-
Ord. pris 209:-

Tre brandsäkra blockljus med 
mysigt och verklighetstroget 
sken

3 st LED-ljus
Tre smarta blockljus med LED-lampor 
istället för stearin. Jättefina på mid-
dagsbordet, fönsterkarmen, tevebor-
det, tillsammans med stenar på ett 
fat eller utomhus i lykta – dessa ljus 
släcks inte av vinden! Lågorna fladdrar 
som på riktiga ljus och ger en härlig 
känsla. Perfekta ljus för den glömske 
eller när småbarn är på besök!

3 st LED-blockljus. Format: 100x50, 70x50 och 50x50 mm. 
Drivs av 3 st CR2023-batterier (medföljer).

159:-

57

56
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Varning för smittsam matglädje som 
leder dig till ett hälsosammare liv!

Bowls of Goodness
Nina Olsson är matbloggerskan som driver den 
populära bloggen nourishatelier.com. Hennes 
recept uppskattas inte minst för de spännande 
smak- och kulturkombinationerna, och precis 
som bloggen är boken en hyllning till riktiga 
ingredienser. Nina använder dem på originella 
och egensinniga sätt och serverar resultatet i 
en enda ljuvligt läcker skål maxad med närings-
ämnen. Häftiga recept med vego i fokus och 
vackra fotografier som inspirerar till att laga 
hälsosammare mat!

176 sidor. Inbunden. Format: 205x265 mm. 229:-

Fem matbehållare för middagar,   
luncher, rester mm!

5 st matbehållare
Färgglada matlådor från 2,2 deciliter upp till 1,6 liter. 
Utmärkta till storkoket, jobbluncher, mellis, matresterna 
till morgondagen och mycket mer. Behållarna är gjorda 
för smart förvaring – placera dem i varandra med locken 
ovanpå så tar de minimalt med plats!

5 st matbehållare. Rymmer 2,2 dl, 4 dl, 6 dl, 1 liter och 1,6 liter.
89:-

58

59



Stor och rolig atlas för alla barn!

Barnens atlas
Barnens atlas innehåller mängder med fina 
illustrationer, fotografier och fakta, och 
barnen får snabbt en känsla för vad som 
är typiskt för ett visst land eller världsdel. 
Boken lär oss massor av spännande städer, 
sevärdheter, djur, geografiska landmärken, 
klimat, befolkningsmängd, populära res-
mål, kulturer, historiska händelser och mer! 
Rolig, spännande och lättillgänglig fakta 
över vår planet.

128 sidor. Inbunden. Format: 256x305 mm.

198:-
Ord. pris 209:-

Skrapa fram fina bilder i regnbågens färger
Skrapa och skapa:

Blomstermagi
Rolig och unik typ av pysselbok! I Blomstermagi 
skrapar du fram motiven på sidorna med 
medföljande träpenna. Varannan sida är täckt 
av ett svart lager och bakom det gömmer sig 
fina mönster i härliga färger. Ju mer du 
skrapar desto mer färg kommer fram i 
bilden. Bland motiven finns eldsprutande 
drakar, roliga älvor, blomster, fjärilar mm!

60 sidor. Spiralbunden. Format: 160x218 mm.

FYNDPRIS

139:-
Ord. pris 165:-

61

60
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Behåll värmen på resande fot!

Termosmugg
Med denna termosmugg är det enkelt att få med sig varm dryck till 
arbete, skola, träning med mera. Muggen rymmer 40 cl dryck och 
har en smart ”push & drink”-funktion i locket – tryck på knappen när 
du vill dricka och tryck igen när du vill återsluta muggen. Ta med dig 
kaffet när du är på språng!

Mugg 40 cl i metall. Förslutes med enkelt knapptryck.

149:-

149:-

Underlätta resandet med en bagagevåg

Bagagevåg
Mer än hälften av alla svenskar reser utomlands varje 
år och många oroar sig över bagaget. Hur mycket 
väger egentligen min väska? Måste jag lämna något 
klädesplagg hemma? Vad händer om väskan visar 
sig vara för tung? Med en bagagevåg är problemet 
ur världen. Du fäster vågen i din packade väska och 
lyfter – så skrivs vikten ut på displayen. Smidigt och 
enkelt. Stressa inte mer än nödvändigt inför resan 
– ha en bagagevåg hemma.

Mäter vikt upp till 40 kg. 
Drivs på batteri (ingår).

62

63
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Tjuvstarta julpyntet med en stor och   
handgjord tygdekoration!
Tygdekoration:

Ängel
Tygdekorationer har blivit allt mer populära i 
Skandinavien och i årets julkatalog har vi tagit 
fram tre smakfulla dockor. Denna handgjorda 
ängel har en vacker stickad klänning, fluffig luva, 
guld- och glittertäckta vingar, busigt hår och ett 
glatt leende på läpparna. Jättesöt på fönster-
karmen, byrån eller i bokhyllan, med de söta 
fossingarna hängandes utanför kanten.

Storlek: ca 40 cm hög.

FYNDPRIS

189:-
Ord. pris 245:-

Fint syskonpar för både jul-  
och familjekänsla
Tygdekorationer:

Flicka och pojke
Två söta och handgjorda tygdockor med 
formbara luvor, fina kappor med knap-
par, fluffiga vantar och stickade halsdu-
kar! De ser jättefina ut bredvid varandra 
men även uppdelade på egna platser om 
man så önskar. Vi föreställer oss syskonen 
ståendes på matbordet på julafton, gärna 
hand i hand. Mycket gulligt!

2 dockor. Storlek: ca 20 cm höga. FYNDPRIS

289:-
Ord. pris 445:-

Stora och 
handgjorda 
dockor!

64
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Stor och rolig pekbok 
med massor av flikar
Lyft på fliken:

Mina första 100 
bondgårdsord
Kul och färgglad bok om 
bondgården med många roliga 
fotografier. Här finns fler än 100 
saker och ord att lära sig samt 
massor av spännande flikar att 
öppna och stänga. Uppmuntra 
minstingarna till att titta, 
peka och prata!

14 sidor. Inbunden. Format: 275x275 mm.

139:-
Ord. pris 154:-

Kul faktabok om rymden med  
spännande 3D-omslag!
Fokus på:

Rymden
I denna bok samlas massor av intressant 
rymdfakta på ett lättillgängligt vis – perfekt 
för barnen! Så långt vi kan minnas har män-
niskan fascinerats av rymden, och allt mys-
tiskt som verkar pågå där uppe. Hur varm är 
solen? Hur ser det ut på Mars? Hur gammalt är 
universum? Vad var Den stora smällen? Ingen 
fråga är för tuff att ställa och inget svar för 
svårt att ge!

64 sidor. Inbunden. 
Format: 205x205 mm.

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 114:-
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Smidigt anteckningsblock till kylskåpet

Magnetiskt Anteckningsblock
Ett smart anteckningsblock med en magnet på baksidan, så att det 
alltid finns tillgängligt på kylskåpet när du behöver det. Utmärkt till 
viktiga anteckningar, meddelanden till familjen, shoppinglista och 
mycket mer. Sidorna är perforerade och enkla att riva av, perfekt 
när du ska till mataffären eller liknande. Aldrig mer kommer 
anteckningsblocket vara som bortblåst!

Magnetiskt anteckningsblock med 64 linjerade och perforerade blad. Format: 75x150 mm.

54:-

200 hjärnövningar för både nybörjare och proffs

200 Sudoku
Sudoku har kommit att bli ett av våra mest älskade tidsfördriv. 
I den här boken finns en mängd utmanande sudokupussel - 
allt från lättlösta till riktigt knepiga varianter. Gå direkt på den 
svårighetsnivå som passar dagsformen bäst, eller börja från 
början och öva upp dina färdigheter gradvis! Innehåller 200 
sudokupussel, facit samt en inledande text med instruktioner 
och tips!

224 sidor. Format: 110x178 mm.

79:-

69
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Ljuvlig doftolja i fin presentförpackning!
Doftolja:

Lilac & Wild Rose
En lyxig doftolja vars behagliga doft av syren 
och vilda rosor för tankarna till ett avslappnande 
spa! Levereras i en fin presentförpackning med 100 
milliliter aromatisk doftolja samt 12 doftpinnar i trä. 
Placera en eller flera pinnar i oljan och sprid väldoft 
i bl.a. badrum, vardagsrum och sovrum. Ju fler pin-
nar du använder desto starkare doft! En ypperlig 
julklapp till familj, vänner och dig själv.

100 ml doftolja. 12 doftpinnar.

149:-
Ord. pris 189:-

Prydligt doftljus i modernt  
metallkärl med vackert mönster
Doftljus 220g: 

Spring Lily
Detta stora och härliga 
doftljus rymmer 220 gram 
aromatiskt paraffinvax 
och är som gjort för de 
stunder man behöver 
varva ned, kanske efter 
en stressig arbetsdag. 
Tänd i vardagsrum, 
sovrum, badrum eller 
kök och sprid en 
behaglig doft av vårliljor 
till omgivningen. Efter 
användning sluts doftljuset med 
medföljande lock för att bevara doften. 
Stort och elegant doftljus med ljuvlig 
arom av vårlilja!

Storlek: 105x45 mm. 
220 gram paraffinvax. 
Brinntid: 48 tim.

FYNDPRIS

139:-
Ord. pris 215:-

70

71

Sprid väldoft i 
hemmet!
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450 gram Ahlgrens bilar – nu som 
limousiner!
Ahlgrens bilar:

Limousiner 450g
En stor och återförslutningsbar festpåse med 
Ahlgrens bilars stora limousiner. Perfekt till 
fredagsmyset, filmkvällen, när släktingarna 
kommer på besök eller när sockersuget når 
kritiska nivåer. Häll upp i skål och låt den gå 
varvet runt. Mums! 

450 gram godis i förslutningsbar påse.

Det klassiska sällskapsspelet i 
nytt och smidigt reseformat!
Resespel:

Trivial Pursuit
I detta rese-TP byter tårtbitarna format till 
vanliga spelkort. Upplägget är detsamma 
som originalet och det gäller att samla på 
sig så många tårtbitar som möjligt. Spelet 
innehåller mängder med frågor inom bl.a. 
historia, natur, vetenskap, konst, litteratur, 
underhållning, geografi och sport. Det har 
även lagts till nya spännande alternativ, 
t.ex. möjligheten att stjäla andras svar om 
de kört fast. Levereras i en förslutningsbar 
plastlåda – lätt och smidig att ta med på 
resan!

Rekommenderat för 16 år och uppåt. 
Det finns även en gratis app att ladda ned 
för extra spelmöjligheter.

89:-

129:-

73
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Den självklara kalendern för 
alla sportintresserade

Fotbollskalendern 
2019
Ha koll på månadens aktiviteter och 
de bästa fotbollsspelarna. Varje blad 
pryds av fotbollsstjärnor såsom Zlatan, 
Ronaldo och Messi samt innehåller en 
faktaruta med spelarens längd, vikt, 
position och kännetecken. Och givetvis 
finns det även gott om plats för 
anteckningar om månadens händelser! 
Håll alla bollar i luften med Fotbolls-
kalendern 2019!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 210x430 mm.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5

28 29 30 31 1 2 3

6

4 5 6 7 8 9 10

7

11 12 13 14 15 16 17

8

18 19 20 21 22 23 24

9

25 26 27 28 1 2 3

10

4 5 6 7 8 9 10

Kyndelsmässodagen

 Karl  Gunilla Ivar Max  Disa 

 Ansgar Agata Dorotea Rikard Berta Fanny  

 Yngve Evelina Agne   Julia Alexandra 

 Frida Gabriella    Torsten Mattias 

 Sigvard Torgny   Albin Ernst Gunborg 

 Adrian Tora Ebba  Saga Torbjörn Edla 

 Karla Diana Gunhild Joar Maximilian  Hjördis 

 Anselm Agda Doris Dick Bert Franciska Iris 

 Inge Evy Ove Valentin Sigfrid Julius Sandra 

 Fritiof Ella Vivianne Hilding Pia Torun Mats 

 Sivert Torkel Lage Maria Elvira Erna Gunvor 

 Adriana Tove Ebbe Camilla Siv Torleif Ada 

Alla hjärtans dag

FettisdagenBlåmåndagen Askonsdagen Internationella
kvinnodagen - FN

Februari 2019
Kyndelsmässodagen

Sexagesima

Samernas Nationaldag

Internationella 
modersmålsdagen
FN

Sverigefinnarnas dag

Lionel 
Messi

Namn: Lionel Andrés 
Messi Cuccittini
Född: 24 juni 1987
Längd: 169 cm
Vikt: 67 kg
Klubb: FC Barcelona
Tidigare klubbar: Newell´s 
Old Boys
Position: Anfallare
Styrkor: Spelförståelse, teknik, 
snabb, avslut
Nationalitet: Argentina

5 e. trettondedagen

Septuagesima

Fastlagssöndagen

1 i fastan

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9

25 26 27 28 1 2 3

10

4 5 6 7 8 9 10

11

11 12 13 14 15 16 17

12

18 19 20 21 22 23 24

13

25 26 27 28 29 30 31

14

1 2 3 4 5 6 7

                           Sivert 
Torkel 

Lage    Maria Elvira 
Erna Gunvor 

 Adriana 
Tove Ebbe Camilla 

Siv Torleif 
Ada 

 Egon Viktoria Greger Maud Christel Gilbert Gertrud 

 Edmund Josefina 
Kim Bengt 

Kent 
Gerd Rafael 

 
 Emanuel 

Ralf Morgan 
Jens Holmfrid Ester 

 Hervor Ingemund Nanna Marlene  
Irja William Irmelin 

Mars 2019

1 i fastan

Jungfru Marie 

bebådelsedag

Midfastosöndagen

Kronprinsessans

namnsdag

Vårdagjämning

Internationella
kvinnodagen - FN

Världsvattendagen

FN

Marie bebådelsedag

Sommartiden börjar 

Flytta fram klockan 

en timme

Tranafton

Våffeldagen

 Sigvard Torgny 
 

 Albin Ernst Gunborg 

 Adrian 
Tora Ebba 

 Saga Torbjörn 
Edla 

 Edvin 
 

 Matilda Kristoffer Herbert 
 

 Edvard Josef Joakim 
 Kennet Gerda Gabriel 

 
 

 Rudolf Malkolm Jonas Holger 
 

 Harald Gudmund Ferdinand Marianne Irene  Vilhelm 
Irma 

Fastlagssöndagen

Fettisdagen
Blåmåndagen

Askonsdagen

2 i fastan

5 i fastan

Zlatan 
Ibrahimović

Namn: Zlatan Ibrahimović

Född: 3 oktober 1981

Längd: 194 cm
Vikt: 95 kg
Klubb: Los Angeles Galaxy

Tidigare klubbar: Balkan, Malmö 

FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, 

Milan, Paris Saint-Germain, 

Manchester United
Position: Anfallare

Styrkor: Teknisk, stark, avslut

Nationalitet: Sverige

FYNDPRIS

94:-
Ord. pris 129:-

Roligt och lärorikt pyssel   
för alla barn!
Två pysselböcker: 

Vi lär oss
Med dessa två pysselböcker blir det ännu 
roligare att lära sig läsa, skriva och räkna!  
Barnen får på ett pedagogiskt och lekfullt 
sätt bekanta sig med siffror och bokstä-
ver, där principen är repetition för att 
förstå samband. Det finns lätta skrivöv-
ningar, räkneexempel och roliga bilder att 
färglägga. En kul och stadig grund inför 
skolstarten!

32 + 32 sidor. 
Format: 210x297 mm. 89:-

Ord. pris 119:-
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Sveriges mest sålda bok med älskade 
klassiker och nya spännande godsaker!

Sju sorters kakor
Sju sorters kakor gavs ut första gången år 1945 och 
har sedan dess kommit att bli Sveriges mest sålda 
bok, med 3,8 miljoner sålda exemplar. Nu har boken 
uppdaterats ännu en gång, med ett nytt register, 
praktisk omvandlingstabell och ny formgivning. 
Boken behåller det bästa från förr såsom klassiska 
kakor, vackra tårtor och långpannefavoriter, medan 
annat ersatts med nya och spännande recept. 
En fantastisk bakbok – lika aktuell idag som för 
70 år sedan!

222 sidor. Inbunden. Format: 155x216 mm.

179:-

Härliga italienska maträtter och 
tilltugg som sätter guldkant på 
tillvaron!

Montanaris   
italienska mat
Paolo Montanari lämnade Italien på 60-talet 
och startade restaurang Capri i Stockholm. 
Han tog med sig en värld av smaker och idag 
förs arvet vidare av dottern Natalie. Här tar 
hon med oss till familjens rötter i Marche, 
Italien, där vi möter små lokala producenter 
och bjuds på enkla, genuina recept från trak-
ten, med mycket fisk, skaldjur, charkuterier, 
vilt, smakrika ostar, tryffel, svamp, pasta och 
mycket mer.  En vacker kokbok fylld med 
det bästa inom italiensk mat!

160 sidor. Inbunden. 
Format: 205x258 mm.

FYNDPRIS

219:-
Ord. pris 264:-
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Lek brandkår med denna   
roliga byggsats!
Byggsats 140 bitar:

Brandbil
Skojig bil med brandman, vattenslang och 
justerbar brandstege! En kul byggsats som 
levereras i en fin kartong. Följ den medföljande 
guiden för att i steg-för-steg se vilka av de 140 
bitarna som behövs och hur de ska sättas ihop. 
Väl färdigbyggd är det bara 
att tuta och köra!

140 bitar. Innehåller små bitar och 
rekommenderas för barn 3 år och uppåt.
Byggklossarna är kompatibla med 
andra byggklossar 
på marknaden.

Läs och lär om världens bästa   
fotbollsspelare och de hetaste ligorna!

Fotbollsproffs    
– De största & bästa
I Fotbollsproffs finns massor av häftiga bilder 
och fakta om världens målfarligaste anfallare, 
värdefullaste mittfältare och bästa målvak-
ter. Bläddra i boken, se alla spännande bilder 
och läs om spelare såsom Ronaldo, Messi och 
Zlatan samt de bästa ligorna. Det finns en 
fullspäckad guide till Champions League, VM-
bilaga och mycket mer. Häng med i matchen 
med boken Fotbollsproffs – fullmatad med 
spelarporträtt, fakta och bilder!

48 sidor. Inbunden. Format: 210x270 mm.

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 139:-

198:-
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Bekväma och färgglada strumpor

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

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

   Storlek 33/36

   Storlek 37/40

   Storlek 41/45

Fina fötter utan ansträngning!

Elektrisk fotfil
Med en elektrisk fotfil är det snabbt och lätt att 
snygga till fötterna. Filen startas med ett enkelt 
knapptryck och slipar effektivt bort fula förhårdna-
der. Det medföljer två filrullar i olika slipstyrka samt 
en borste för rengöring. Ta hand om fossingarna 
med en praktisk elektrisk fotfil!
OBS! Fotfilen ska endast användas på torr hud.

2 st filrullar i olika slipstyrka samt 1 st borste. 
Fotfilen drivs med 2 st AA-batterier (ingår ej).

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 249:-

6-pack

149:-

83

81
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Väldoftande duschtvål,  
lotion och bubbelbad!
Duschset:

Vårblommor
En fin presentförpackning 
med duschtvål, bubbelbad 
och kroppslotion, vilka lämnar 
huden mjuk, vitaliserad och 
ljuvligt doftande av blomster. 
Skäm bort dig själv eller 
någon du tycker om med 
väldoftande tvål, bubbelbad 
och lotion!

210 ml shower gel, 210 ml bubble bath 
och 140 ml body lotion.

119:-
Ord. pris 139:-

Vacker metallstjärna med   
smakfullt ljus

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

Höjd: 295 mm. 15 LED-lampor. Drivs med 3 st AA-batterier (ingår ej).

FYNDPRIS

129:-
Ord. pris 179:-
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Gata i Visby. Den medeltida Hansastaden är en av de bäst bevarade medeltida stöderna i Skandinavien och sedan 1995 med på UNESCOs världsarvslista.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
31

29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11

33
12 13 14 15 16 17 18

34
19 20 21 22 23 24 25

35
26 27 28 29 30 31 1

36
2 3 4 5 6 7 8

 
 

 
Helena 

 
Karin 

 
Arne 

 
Ulrik 

Alfons 
Dennis 

Silvia 
 

 
 

 
 

 
 

Stella 
 

Verner 
Ellen 

 
Magnus 

Bernhard 
Jon 

Henrietta 
Signe 

 
Lovisa 

 
 

Rolf 
Fatima 

Hans 
Albert 

Arvid 
Sam 

 
Justus 

Alfhild 
 

Adela 
Lilian 

Kevin 
Alma 

 
Olof 

Algot 
Elin 

Per 
Kajsa 

Tage 
Arnold 

 
Alrik 

Inez 
Denise 

Sylvia 
Roland 

Lars 
Susanna 

 
Klara 

Kaj 
Uno 

Estelle 
Brynolf 

Valter 
Lena 

 
Måns 

Bernt 
Jonna 

Henrika 
Signhild Bartolomeus 

Louise 

 
Östen 

Raoul 
Leila 

Hampus 
Albertina 

Vidar 
Samuel 

 
Justina 

Alva 
Gisela 

Heidi 
Lilly 

Roy 
Hulda 

Drottningens
namnsdag

10 e. 
trefaldighet

12 e. 
trefaldighet

11 e. 
trefaldighet

8 e. 
trefaldighet

9 e. 
trealdighet

Augusti 
2019

Kräftpremiär

Surströmmings-premiär

Kristi förklarings dag

Midsommarstång med svensk skärgårdsvy i bakgrunden. 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22

27 28 29 30 31 1 2

23
3 4 5 6 7 8 9

24
10 11 12 13 14 15 16

25
17 18 19 20 21 22 23

26
24 25 26 27 28 29 30

27

1 2 3 4 5 6 7

 Beda Ingeborg Yvonne Vera Petronella Gun Rutger 

 Ingemar Solbritt  Gustav Robert Eivor Börje 

 Svante Bertil  Aina Håkan Margit Axel 

 Torborg Björn Germund  Alf Paulina Adolf 

  David Rakel Selma  Peter Elof 

 Aron Rosa  Ulrika Laila Esaias  

 Blenda Borghild Jeanette Veronika Pernilla Gunnel Roger 

 Gudmar Solveig Bo Gösta Robin Majvor Birger 

 Boris Berthold Eskil Aino Hakon Margot Axelina 

 Torvald Bjarne Görel Linda Alvar Paula Alice 

  Salomon Lea Fingal Leo Petra Leif 

 Mirjam Rosita Aurora Ulla Ritva Jessika Klas 

2 e. trefaldighet

Sveriges 
nationaldag,
Svenska flaggans 
dag

3 e. trefaldighet

Islands 
nationaldag

Midsommar-
afton

Heliga 
trefaldighets 
dag

Midsommar-
dagen

Den helige
Johannes 
Döparens dag

Juni
2019

Danmarks 
grundlagsdag

Världsmiljödagen
FN

30 i Ramadan

Sommar
solståndet

Johannes 
Döparens dag

Annandag 
Pingst

Kristi-
Himmelsfärds-
dag

Pingstdagen

Söndagen f pingst

Pingstafton
Världshavsdagen
FN

Vinterdag i Vemdalen, Härjedalen.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5

28 29 30 31 1 2 3

6

4 5 6 7 8 9 10

7

11 12 13 14 15 16 17

8

18 19 20 21 22 23 24

9

25 26 27 28 1 2 3

10

4 5 6 7 8 9 10

  Karl 
 Gunilla Ivar Max 

 Disa 

 Ansgar Agata Dorotea Rikard Berta Fanny 
 

 Yngve Evelina Agne 
 

 Julia Alexandra 

 Frida Gabriella 
 

 
 Torsten Mattias 

 Sigvard Torgny 
 

 Albin Ernst Gunborg 

 Adrian Tora Ebba 
 Saga Torbjörn Edla 

 Karla Diana Gunhild Joar Maximilian 
 Hjördis 

 Anselm Agdxxa Doris Dick Bert Franciska Iris 

I nge Evy Ove Valentin Sigfrid Julius Sandra 

 Fritiof Ella Vivianne Hilding Pia Torun Mats 

 Sivert Torkel Lage Maria Elvira Erna Gunvor 

 Adriana Tove Ebbe Camilla Siv Torleif Ada 

5 e. trettonded.

Alla hjärtans 
dag

1 i fastan

Kyndels-
mässodagen

Sexagesima

Septuagesima

Kyndels-
mässodagenFebruari

2019
Samernas 
nationaldag

Internationella 
modersmåls-
dagen - FN

Sverige-
finnarnas 
dag

Fastlagssöndagen

Internationella 
kvinnodagen - FN

Askonsdagen
Fettisdagen

Blåmåndagen

Vacker coffee table-bok med fantastiska 
fakta och naturfotografier
Planet Earth II:

Livet på jorden ur nya 
perspektiv
Aldrig tidigare har naturfotograferna kunnat filma 
och fota som de kan idag. Sedan BBC släppte det 
första Planet Earth för drygt 10 år sedan har utveck-
lingen tagit stormsteg framåt. Det har resulterat i 
en ny häpnadsväckande serie naturprogram – Pla-
net Earth II. Detta otroligt vackra och spännande 
naturdrama finns nu dokumenterat i denna bok, 
med oförglömliga bilder och fakta om jordklotets 
djur och natur. Låt dig trollbindas och tjusas av vår 
värld på ett sätt som aldrig tidigare skådats.

312 sidor. Inbunden. 
Format: 226x295 mm.

Härlig almanacka med bilder från  
Sveriges alla hörn och kanter

Sverigealmanacka 2019
En tjusig kalender med vackra fotografier på Sveri-
ges varierade årstider och natur. Varje blad har en 
passande bild för årstiden, med blommande ängar, 
soliga skärgårdar och vackert snötäckta landskap. 
Bli påmind om vårt lands fantastiska platser 
och vyer samtidigt som du planerar månadens 
händelser.

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.

249:-
Ord. pris 330:-

FYNDPRIS

94:-
Ord. pris 129:-
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Superkul animerad barnfilm  
med glimten i ögat!
DVD:

Emoji
Häng med till Textopolis – den hem-
liga staden inuti din smartphone 
och platsen där alla emojis bor! 
I Textopolis har alla emojis enbart 
ett ansiktsutryck, oavsett humör. Ja, 
alla förutom Gene förstås. Gene är 
full av massa olika uttryck, men fast 
besluten att bli som alla andra – att 
bli ”normal”. Han tar hjälp av sin bästa 
kompis Hi-5 och kodknäckar-emojin 
Jailbreak och tillsammans ger de sig 
ut på ett storslaget ”app-ventyr” i 
jakten på koden som ska fixa Gene!

Speltid: 1 tim. 23 min. Språk: Engelska, Svenska. Text: Svenska.

149:-

Närmare 35 timmar 
härliga och klassiska 
filmer!

Fullspäckad box med alla 23 av    
Astrid Lindgrens biofilmer!
23 DVD-box:

Astrid Lindgren
Alla har vi minnen av Astrid Lindgrens oförglömliga sagor, från 
böcker, film och annat. De har en speciell plats i våra hjärtan. 
I denna enorma filmbox ryms samtliga 23 av Astrid Lindsgrens 
biofilmer såsom Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter, Bröderna 
Lejonhjärta, Alla vi barn i Bullerbyn, Emil i Lönneberga, Madicken, 
Lotta på Bråkmakargatan och mycket mer. 
En samling fantastiska filmer som 
barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn kommer 
att älska i många år 
framöver!

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

FYNDPRIS

749:-
Ord. pris 929:-
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Stjärnkrögaren Leif Mannerströms  
bästa tips för att lyckas med fisk!

Mannerströms fisk
Den goda fisken har varit en ledstjärna genom 
Leifs karriär och här delar han frikostigt med sig 
av sin kunskap. Vi serveras fantastiska recept på 
bl.a. färska filéer, hela ugnsbakade fiskar, gravning, 
rimning, varm- och kallrökt fisk, inläggningar, lådor 
och gratänger. Det finns förrätter, huvudrätter, flott 
paradmat, soppor och mer. Lite finare recept till 
fest och kalas, men framför allt recept på vardagsfisk!

250 sidor. Inbunden. 
Format: 220x285 mm.

Bästsäljande bok om hur mat och lycka 
hänger ihop!

Happy Food
Stjärnkocken Niklas Ekstedt och vetenskapsjour-
nalisten Henrik Ennart lär oss hur våra magar och 
hjärnor samspelar samt guidar oss till råvaror som 
vi mår bra av. Forskningen tyder på att psykisk ohälsa 
hänger ihop med vår västerländska mat och livsstil. 
Våra utdöende tarmbakterier samverkar med hjärnan 
och vår lycka står på spel. Men mycket går att påverka 
och i Happy Food får vi lära oss om bl.a. onda och 
goda bakterier, antidepressiv och antiinflammatorisk 
kost, bra fibrer, det bästa fettet och mycket mer som 
gör dig och din mage glad!

228 sidor. Inbunden. Format: 175x245 mm. FYNDPRIS

189:-
Ord. pris 239:-

359:-
Ord. pris 440:-
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Tre sanna och gripande berättelser i 
pocketform!

Sanna berättelser
Elva år i fångenskap (Michelle Knight)
I nästan 11 år var Michelle Knight inlåst i Ariel Cast-
ros hus i Cleveland, Ohio. Hon blev den första av 
totalt 3 kvinnor att kidnappas och stängas in. Här 
är berättelsen om de hemska åren i fångenskap.

De försvunna barnen (Conor Grennan)
Främlingar lovar att ta barnen till en säker plats, men 
de säljs som slavar. Som volontär på ett barnhem i 
ett krigshärjat Nepal inser Conor att barnen han hjäl-
per inte är föräldralösa. De har alla föräldrar, någon-
stans, som undrar vart barnen tagit vägen.

Mamma sa att jag inte fick berätta 
(Cathy Glass)
När sjuårige Reece möter Cathy har han avverkat 
fyra fosterhem på lika många veckor. Han bits, 
ordentligt, och hans mamma har gett honom 
smeknamnet Sharky. Till slut framkommer mörka 
hemligheter som gör Reeces beteende begripligt.

3 pocketböcker. 246 + 303 + 352 sidor.

169:-
Ord. pris 209:-

Nysläppt fortsättning på Hundraåringen!
Jonas Jonasson:

Hundraettåringen
Allan Karlsson räknar ner till sin hundraförsta födelsedag. 
Vännen Julius bestämmer sig för att pigga upp med en 
ballongfärd samt ett par champagneflaskor, vilket leder till 
ett äventyr genom all världens galenskap. De får bl.a. stirra 
döden i vitögat samt träffa välkända ansikten som Kim 
Jong-Un, Donald Trump och Vladimir Putin. Allan navigerar 
med sin käraste ägodel – en svart surfplatta. I den står allt 
värt att veta, och mycket som Allan klarat sig utan. 
Härlig humorfylld roman som sätter ett smil på läpparna!

340 sidor. Inbunden. 
Format: 145x220 mm.

Nysläppt fortsättning 
på Hundraåringen!

249:-
Ord. pris 341:-
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Sticka dig ett par snygga och   
personliga vantar!

Stora vantboken
Är du kall om händerna men trött på samma 
gamla vantar? Här finns lösningen. Stora vantbo-
ken innehåller 40 unika mönster för både vuxna 
och barn, och visar maska för maska hur du stickar 
roliga och personliga vantar. Tack vare några få 
enkla grundprinciper, tydliga diagram och instruk-
tiva bilder är mönstren lätta att förstå – och kul att 
sticka! Vi får även massa goda råd, inspiration till 
att göra egna mönster samt en guide till stickor 
och garn!

191 sidor. Inbunden. 
Format: 190x258 mm.

92 · räv

räv
Räven, med sin glada uppsyn och sitt 

listiga väsen, är källa till otaliga ordspråk, 

berättelser och sånger. Alf Prøysen sjöng 

den roliga sången om räven och kråkan, där 

räven lurar kråkan att sjunga. På vänster 

vante illustreras den här sången. Höger 

vante är inspirerad av Aisopos fabler, där 

räven säger om rönnbären: »Högt hänger de, 

och sura är de!«

Vantarna stickas i en rymlig och skön 

vuxen storlek.

Vantarna på bilden är 
stickade i Finullgarn från 

Rauma, i rostrött och 
naturvitt. Stickor 2 ½.

Stora vantboken_192 s_SWE.indd   92 2016-09-12   16:03

Resår

1

2

Rät maska
Avig maska
Öka 1 maska
Minska åt höger
Minska åt vänster 7 7 77

Tumme
28

8

9

10

räv · 93

Beskrivning

Lägg upp 52 m med vitt. 
Fördela m på 4 stickor och 
slut till en ring.

1) Sticka resår enligt 
diagrammet. Upprepa 
varvet ut. Första varvet  
(1 rm, 1 am) upprepas  
6 gånger.

2) Sticka 2 rm, 2 am  
varvet ut. Upprepa varvet 
13 gånger.

3) Fortsätt sticka enligt 
diagrammet för vänster 
eller höger vante. Öka  
4 m på första varvet enligt 
diagrammet.

4) Tumkil: Öka 2 m 
vart annat varv enligt 
diagrammet, till samman-
lagt 64 m på stickorna.

5) Tumhål: Sticka in en 
lös tråd i en avvikande 
färg över de 13 markerade 
m. Sätt tillbaka m på 
vänster sticka och fortsätt 
sticka mönstret från 
markeringens början.

6) Minska enligt 
diagrammet.

7) Sy ihop de sista 8 m på 
framsidan med de 8 m på 
baksidan, använd mask-
stygn.

8) Tumme: Ta bort den lösa 
tumtråden, sätt de 13 m på 
stickor och plocka upp 13 m 
på andra sidan. Öka till 28 
m på första varvet genom 
att plocka upp 1 m i var sida 
enligt diagrammet.

9) Minska enligt 
diagrammet.

10) Dra en tråd genom de 
sista 8 m. Fäst lösa trådar 
på avigsidan. 

Stora vantboken_192 s_SWE.indd   93 2016-09-12   16:03

xxxxxxxxxxxxxx · 57

Tovade 
vantar

Stora vantboken_192 s_SWE.indd   57

2016-09-12   16:02

72 · xxxxxxxxxxxxxx

Vantar med 
symboler

Stora vantboken_192 s_SWE.indd   72

2016-09-12   16:02

169:-
Ord. pris 198:-

Golden retriever valpar, en månad gammla.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5

28 29 30 31 1 2 3

6

4 5 6 7 8 9 10

7

11 12 13 14 15 16 17

8

18 19 20 21 22 23 24

9

25 26 27 28
1 2 3

10

4 5 6 7 8 9 10

  
Karl 

 
Gunilla 

Ivar 
Max 

 
Disa 

 
Ansgar 

Agata 
Dorotea 

Rikard 
Berta 

Fanny 
 

 
Yngve 

Evelina 
Agne 

 
 

Julia 
Alexandra 

 
Frida 

Gabriella 
 

 
 

Torsten 
Mattias 

 
Sigvard 

Torgny 
 

 
Albin 

Ernst 
Gunborg 

 
Adrian 

Tora 
Ebba 

 
Saga 

Torbjörn 
Edla 

 
Karla 

Diana 
Gunhild 

Joar 
Maximilian 

 
Hjördis 

 
Anselm 

Agdxxa 
Doris 

Dick 
Bert 

Franciska 
Iris 

I 
nge 

Evy 
Ove 

Valentin 
Sigfrid 

Julius 
Sandra 

 
Fritiof 

Ella 
Vivianne 

Hilding 
Pia 

Torun 
Mats 

 
Sivert 

Torkel 
Lage 

Maria 
Elvira 

Erna 
Gunvor 

 
Adriana 

Tove 
Ebbe 

Camilla 
Siv 

Torleif 
Ada 

5 e. trettonded.

Alla hjärtans 

dag

1 i fastan

Kyndels-
mässodagen

Sexagesima

Septuagesima

Kyndels-
mässodagen

Februari
2019

Samernas 

nationaldag

Internationella 

modersmåls-

dagen - FN

Sverige-
finnarnas 

dag

Fastlagssöndagen

Internationella 

kvinnodagen - FN

Askonsdagen

Fettisdagen

Blåmåndagen

Schäfer valpar.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31 29
30

31
1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1

36 2
3

4
5

6
7

8

 

 

 
Helena 

 

Karin 

 

Arne 

 

Ulrik 

Alfons 
Dennis 

Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

Stella 

 
Verner 

Ellen 

 
Magnus 

Bernhard 

Jon 
Henrietta 

Signe 

 
Lovisa 

 

 

Rolf 
Fatima 

Hans 

Albert 

Arvid 

Sam 

 
Justus 

Alfhild 

 
Adela 

Lilian 

Kevin 

Alma 

 

Olof 

Algot 

Elin 

Per 

Kajsa 

Tage 
Arnold 

 

Alrik 

Inez 
Denise 

Sylvia 
Roland 

Lars 
Susanna 

 
Klara 

Kaj 

Uno 
Estelle 

Brynolf 

Valter 

Lena 

 
Måns 

Bernt 
Jonna 

Henrika 
Signhild 

Bartolomeus 
Louise 

 
Östen 

Raoul 

Leila 
Hampus 

Albertina 

Vidar 
Samuel 

 
Justina 

Alva 
Gisela 

Heidi 

Lilly 

Roy 
Hulda 

Drottningensnamnsdag

10 e. 
trefaldighet

12 e. 
trefaldighet

11 e. 
trefaldighet

8 e. 
trefaldighet

9 e. 
trealdighet

Augusti 
2019

Kräftpremiär

Surströmmings-premiär

Kristi förklarings dag

Cocker spaniel valp.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18

29 30 1 2 3 4 5

19
6 7 8 9 10 11 12

20
13 14 15 16 17 18 19

21
20 21 22 23 24 25 26

22
27 28 29 30 31 1 2

23

3 4 5 6 7 8 9

 Tyko Mariana Valborg Filippa Jane Mona Erhard 

 Rita Carita Åke Reidun Styrbjörn Märit Lotta 

 Linn Halvar Sonja Ronny Ruben Erik Majken 

 Carola Conny Henning Desirée Vanja Urban Vilma 

 Blenda Borghild Jeanette Veronika Pernilla Gunnel Roger 

 Gudmar Solveig Bo Gösta Robin Majvor Birger 

    Filip John Monika Gotthard 

 Marit Carina  Reidar Esbjörn Märta Charlotta 

 Linnea Halvard Sofia Ronald Rebecka  Maj 

 Karolina Konstantin Hemming Desideria Ivan  Vilhelmina 

 Beda Ingeborg Yvonne Vera Petronella Gun Rutger 

 Ingemar Solbritt  Gustav Robert Eivor Börje 

Norges 
Nationaldag

3 i påsktiden

Mors dag

Maj 
2019

Första Maj

Kristi-
Himmelsfärds-
dag

Valborgs-
mässoafton

Konungens 
födelsedag

Europadagen1 i Ramadan

Teckenspråkets 
dag

Pingstdagen

Söndagen f pingst

Danmarks 
Grundlagsdag

Världsmiljödagen - FN

Sveriges 
nationaldag,
Svenska flaggans 
dag

4 i påsktiden

5 i påsktiden

Bönsöndagen

Internationella 
pressfrihesdagen
FN

Alla hundälskares favoritalmanacka

Söta valpar    
Almanacka 2019
Häng upp denna almanacka och låt massa gosiga 
hundvalpar pryda väggen! En praktisk almanacka 
med namnsdagsregister, gott om plats för anteckningar 
och ett nytt oemotståndligt motiv varje månad. 
En almanacka som skänker glädje året runt!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 124:-
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94
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98:-
Ord. pris 136:-

Modern inredning för citat, 
favoritord och andra trevliga 
meddelanden!

Lightbox
Lightboxes dök upp på marknaden för-
ra året och har fullkomligt exploderat 
i intresse. En Lightbox är en låda med 
inbyggd lampa och utbytbara bok-
stäver och tecken, så att användaren 
själv kan bestämma vilket meddelande 
som ska stå. Det ingår totalt 85 tecken 
uppdelade på vanligt förekommande 
bokstäver och roliga tecken som piffar 
till det lite extra. Lådans sken är mjukt 
och ger en härlig känsla oavsett plats! 
Låt kreativiteten flöda och sprid ett 
glatt meddelande till omgivningen!

Format: 300x220x60 mm. 
Drivs med 6 st AA-batterier (ingår ej).

FYNDPRIS

249:-
Ord. pris 379:-

Vacker kruka med   
tillhörande fat!

Terrakottakruka 
med fat
En stilren gräddvit terrakotta-
kruka med ett vackert emblem 
samt medföljande fat i glänsande 
guldfärg. Krukan är 11,5 cm hög 
och funktionell till allt möjligt. Fyll 
den med en vacker blombukett, 
färsk basilika, pennor och penslar, 
plantera groddar … ja, vad som 
helst egentligen. Oavsett så blir det 
en höjdpunkt i huset!

Kruka: 11,5 cm hög och 9 cm i diameter. 
Fat: 10 cm i diameter.

Stor lightbox 
30 x 22 cm!

97

96
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149:-

  Samla fem års upplevelser   
  på en och samma plats

5 års dagbok
Följ ditt liv och din utveckling under åren! Här förenas de 
kommande årens händelser på ett och samma ställe. Varje 
sida innehåller ett datum och sex rutor – en ruta för varje 
år samt en extra ruta för ytterligare anteckningar. Tänk 
vad spännande att påminnas om vad som hände för 
upp till fem år sedan!

370 sidor. Inbunden. Format: 110x170 mm.

119:-
Ord. pris 139:-

En gedigen grundkurs i tecknande!

Teckningskonstens 
grunder
Den här boken utgår från övertygelsen att den 
som vill (och har en smula uthållighet) kan lära 
sig att teckna bra. Här presenteras ett brett 
spektrum av motiv såsom stilleben, växter, 
landskap, djur, figurteckning och porträtt, 
och visar hur du genom övning kan förbättra 
dina tekniska färdigheter och dina kunskaper i 
perspektiv och komposition, och på så vis göra 
imponerande framsteg på överraskande kort 
tid. En rolig och praktisk kursbok för tecknare 
på alla nivåer!

208 sidor. Format: 210x300 mm.

99

98

Vacker dagbok med 
bokband och    
tygklädd rygg!
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FYNDPRIS

79:-
Ord. pris 98:-

Stor och vacker målarbok   
fylld med enhörningar

Enhörningarnas   
magiska värld
Inspireras av enhörningarnas odödliga magi 
och måla din egen drömvärld. Sober blyerts, 
mjuka pasteller, glitterpennor eller knallig neon 
– i den här underbara målarboken finns plats 
för alla regnbågens färger. Motiven är varierade, 
både i stil och detaljnivå, och det finns något 
för alla smaker, vuxna som barn. Följ med till en 
drömvärld under regnbågen och färglägg fina 
enhörningar!

96 sidor. Format: 209x280 mm. 89:-

En samling pennor för både stora och 
små konstnärer!

Färgpennor
En förpackning med 24 färgpennor i regnbågens alla 
färger. Pennorna är i standardstorlek med sex kanter 
såsom klassiska blyertspennor. Upptäck din konst-
närliga ådra med ett gäng roliga färgpennor!

24 färgpennor. Längd: 175 mm.

101

100
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FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 148:-

Två kortlekar och spelhäfte   
i fin presentask!

Två kortlekar  
med spelhäfte
En stilren presentkartong med två 
svensktillverkade kortlekar av hög kva-
lité samt ett häfte med spelregler för tio 
roliga kortspel. Varje kortlek innehåller 
52 kort och 3 jokrar, vilka pryds av klas-
siska omtyckta motiv.  Häftet innehåller 
både välkända spel såsom Finns i havet, 
Bismarck och Chicago, samt 
nyare alternativ som Vändåtta och 
Nasdaq. En varierande och rolig 
aktivitet för alla åldrar!

2 kortlekar.
Spelhäfte på 23 sidor och 10 spel.

  Roliga historier om Bellman och  
  grannarna från väst!

Tokroliga historier
Garva åt de knasiga norrmännen och den evigt 
korkade Bellman. Boken är fullproppad med 
de bästa av de bästa historierna och erbjuder 
många timmars underhållning för alla med hu-
mor. Över 100 sidor med roliga historier!

112 sidor. Inbunden. 
Format: 140x217 mm.

89:-

Bellman och norrmannen var på upptäcktsfärd i 
djungeln och blev tillfångatagna av kannibaler. 
De stoppades i en gryta med kokande vatten 
varpå Bellman började skratta.
– Vad är så roligt, frågade norrmannen. 
Vi håller ju på att kokas levande?
– Ha, ha, svarade Bellman.
 Jag har kissat i soppan!

103
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Maj
2019

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Valborg

Filip
Filippa

John
Jane

Monika
Mona

Gotthard
Erhard

Marit
Rita

Carina
Carita

Åke

Reidar
Reidun

Esbjörn
Styrbjörn

Märta
Märit

Charlotta
Lotta

Linnea
Linn

Halvard
Halvar

Sofia
Sonja

Ronald
Ronny

Rebecka
Ruben

Erik

Maj
Majken

Karolina
Carola

Konstantin
Conny

Hemming
Henning

Desideria 
Desirée

Ivan
Vanja

Urban

Vilhelmina
Vilma

Beda
Blenda

Ingeborg
Borghild

Yvonne
Jeanette

Vera
Veronika

Petronella
Pernilla

Första maj

Mors dag

v. 18

v. 19

v. 20

v. 21

v. 22

Kristi himmelsfärdsdag

1  Första maj, 3 Internationella pressfrihetsdagen - FN, 5 3 i påsktiden, 6 1:a i Ramadan, 9 Europadagen, 12 4 i påsktiden, 14 Teckenspråkets dag, 17 Norges nationaldag, 19 5 i 

påsktiden, 26 Bönsöndagen, Mors dag, 30 Kristi Himmelsfärds dag

Oktober
2019

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

Ragnar
Ragna

Ludvig
Love

Evald
Osvald

Frans
Frank

Bror

Jenny
Jennifer

Birgitta
Britta

Nils

Ingrid
Inger

Harry
Harriet

Erling
Jarl

Valfrid
Manfred

Berit
Birgit

Stellan

Hedvig
Hillevi

Finn

Antonia
Toini

Lukas

Tore
Tor

Sibylla

Ursula
Yrsa

Marika
Marita

Severin
Sören

Evert
Eilert

Inga
Ingalill

Amanda
Rasmus

Sabina

Simon
Simone

Viola

Elsa
Isabella

Edit
Edgar

v. 40

v. 41

v. 42

v. 43

v. 44

Sommartid upphör

4 Kanelbullens dag, 6 16 e. trefaldighet, 13 Tacksägelsedagen, 20 18 e. trefaldighet, 24   FN-dagen, 27 19 e. trefaldighet, Sommartiden upphör: flytta tillbaka klockan en timme

2019
Juli
Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Aron
Mirjam

Rosa
Rosita

Aurora

Ulrika
Ulla

Laila
Ritva

Esaias
Jessika

Klas

Kjell

Jörgen
Örjan

André
Andrea

Eleonora
Ellinor

Herman
Hermine

Joel
Judit

Folke

Ragnhild
Ragnvald

Reinhold
Reine

Bruno

Fredrik
Fritz

Sara

Margareta
Greta

Johanna

Magdalena
Madeleine

Emma

Kristina
Kerstin

Jakob

Jesper

Marta

Botvid
Seved

Olof

Algot

Helena
Elin

v. 27

v. 28

v. 29

v. 30

v. 31

7 3 e. trefaldighet, 14 4 e. trefaldighet,   Kronprinsessans födelsedag, 18 Fruntimmersveckan börjar, 21 Apostladagen, 24 Rötmånaden börjar, 27 Sjusovardagen, 28 6 e. trefaldighet

Praktisk planeringskalender i extra   
stort format – 28 x 47 cm!

Familjens STORA   
planeringskalender 2019
Familjens STORA almanacka innehåller hela sex ko-
lumner per blad – en kolumn per familjemedlem. Tack 
vare det stora formatet finns extra mycket utrymme för 
planerande, anteckningar och mycket mer. Komplett 
kalender i stort format och med extra kolumn – för 
den stora och aktiva familjen!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 280x470 mm.

FYNDPRIS

139:-
Ord. pris 189:-

98:-

104

Mjuka och fluffiga sockor som passar de flesta

Cozy socks 2-pack 
Två par extra tjocka sockor i supermjukt material – perfekta 
för kyliga höstkvällar och kalla vinternätter. Materialet är lent 
och luftigt och känns skönt mot huden. Storleken är så kallad 
”one size fits all” och passar de flesta fotstorlekar tack vare en 
hög elasticitet. Bäst resultat får man mellan storlek 35-43, men 
de fungerar även till mindre och större fossingar. Tillverkarna 
   följer BSCI som arbetar för goda arbetsförhållanden och 
       strumporna är märkta med ÖKO-tex vilket 
        garanterar att de är fria från skadliga tillsatser.

           Material: 99% polyester, 1% elestan.

105
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Ha alltid ett Första hjälpen-set 
tillgängligt

Första hjälpen-set
Smidigt kit med 51 tillbehör som hjälper 
om någon skadar sig. Det ingår små och 
stora plåster, kompresser, bandage, en-
gångshandskar, våtservetter för rengöring 
och sårtvätt, sax, tejp, pincett, säkerhetsnå-
lar, visselpipa, kompass mm. Stå inte tom-
hänt om någon i din närhet gör sig illa – ha 
ett Första hjälpen-set hemma, i tränings-
väskan, bilen och båten.

      Format: 160x100x50 mm. 51 tillbehör.

149:-

Praktisk pannlampa med inställbar  
ljusstyrka samt blink-funktion

Pannlampa
Jo, visst ser man lite fånig ut med den på, men 
det är det värt! Hur många gånger har man inte 
blivit ilsken över att man inte ser ordentligt? Varje 
gång man slagit tån i något uppe på den mörka 
vinden eller snubblat på rötter ute på kvällspro-
menaden. Med denna pannlampa blir livet lite 
enklare. Den har 12 inbyggda LED-lampor och du 
bestämmer själv hur kraftigt den ska lysa. Lam-
pan kan blinka för att göra dig extra tydlig ute på 
vägarna och banden är anpassningsbara. 
Praktisk och enkel ljuskälla!

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

149:-

107
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Över 60 trevliga brödrecept!

Bröd
Fin brödbok med gedigna grundrecept och rikligt 
illustrerad med steg för steg-bilder och instruk-
tioner. Här finns recept på små och stora bröd, 
internationella klassiker, formbröd, rågbröd, sur-
degsbröd, frukostbröd, raffinerade fyllda bröd, nya 
hälsosamma favoriter fulla av frön, nötter, grönsa-
ker, linser och mer! Allt som behövs för att lyckas 
med bakandet!

152 sidor. Inbunden. Format: 215x275 mm. 189:-
Ord. pris 209:-

   Turboladda kroppen   
   för både hälsa och energi!

Gröna juicer    
& smoothies
Förvandla grönsaker, frukt och bär till läckra 
juicer och smoothies! När du pressar eller 
mixar frukt och grönt blir näringsämnena 
lättare för kroppen att ta upp, och du får i dig 
massa antioxidanter, vitaminer och mineraler. 
Boken innehåller drygt 100 recept på goda, 
uppfriskande juicer och smoothies som får 
dig att må bra. Dessutom finns det massa tips, 
motivation och inspiration för att komma igång!

192 sidor. Inbunden. Format: 195x246 mm.

66

67

beet me

morötternas och betornas avgiftande egenskaper gör 

denna juice till en fantastisk detoxande drink.

2 glas

2 morötter 
2 polkarödbetor 

eller vanliga rödbetor 
2 röda äpplen 

1 näve färsk citronmeliss

Skölj alla ingredienser. 

Kör allt i en råsaftcentrifug, garnera gärna med några 

citronmelissblad och servera drinken väl kyld.

vissTe du aTT …

Morötter är bakterie- och virusskyddande samt re-

nande för levern och tarmsystemet. De innehåller 

dessutom anti oxidanten alfakaroten som skyddar 

mot för tidigt åldrande.

83

82

red is green

stjälkselleri innehåller bitterämnen som stärker mat-

smältningen och ”sätter fart” på både galla och lever.

2 glas

3 rödbetor 

3 selleristjälkar 

3 mandariner 

1/2 citron 

2 cm ingefära 

Skölj rödbetorna och sellerin. Skala eller skär bort det 

yttersta skalet på mandarinerna och citronen, skala ingefä-

ran. Kör alla ingredienser i en råsaftcentrifug. Häll upp och 

servera!

70

71

gulbetsstart med apelsinsmak
gör flera glas juice samtidigt att så du har till senare på dagen.

2 glas

3 gulbetor 
3 apelsiner

1 msk nyponpulver
Skala gulbetorna. Skala eller skär bort det yttersta skalet på apelsinerna. Kör gulbetor och apelsiner i en råsaftcen-trifug. Rör ner nyponpulver i juicen. Häll upp i glas och servera. 

vissTe du aTT …Sötpotatis är antiinflammatorisk och innehåller  C- och E-vitamin, magnesium, kalcium och folsyra.

FYNDPRIS

179:-
Ord. pris 209:-

109

108
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En oumbärlig handbok som 
hjälper dig att hjälpa ditt barn 
med matten!

Hjälp ditt barn 
med matte
Tycker du att det är svårt att hjälpa 
till med matteläxan? Många föräldrar 
förtvivlar över barnens matteläxor. Med 
den här boken kan du hjälpa till – genom 
hela skoltiden! Boken går igenom allt 
från grundläggande matematik till mer 
avancerad geometri och statistik. Färg-
glada diagram kombineras med steg för 
steg-instruktioner så att matematiken 
blir lättare att förstå. Nyttig handledning 
för både barn och förälder!

256 sidor. Format: 200x240 mm.

159:-

Fängslande läsning om 10 svenska 
prinsessor och deras liv 

10 kungliga livsöden
Här får vi möta tio svenska prinsessor och blivande 
drottningar samt läsa om deras fascinerande liv och 
öden. Varje kapitel behandlar en prinsessa, med 
vackra bilder och intressant fakta. Vi får bl.a. följa 
prinsessan Ingrid som blev hela Sveriges ögonsten 
och slutligen drottning i Danmark, eller prinsessan 
Astrid som träffade sitt livs kärlek och blev drottning 
i Belgien, men tragiskt omkom i en bilolycka när 
hon bar på sitt fjärde barn. 124 sidor kärlek, sorg, 
dramatik och kunglig nostalgi!

124 sidor. 
Format: 208x278 mm. 98:-

111
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Över 100 effektiva övningar utan  
krav på redskap

Styrketräning med  
kroppen som redskap
Det bästa träningsredskapet har du alltid med 
dig: din egen kroppsvikt! Med denna bok får du 
massvis med tips om hur du styrketränar var och när 
som helst – utan krav på vikter eller andra redskap. I 
boken finner du över 100 övningar och mängder av 
varianter att växla mellan. Det finns olika tränings-
program för olika målsättningar och dessutom kost-
tips – allt för att hjälpa dig bli av med extrakilona 
och komma i form.

160 sidor. Format: 193x252 mm. 129:-
Ord. pris 145:-

Den perfekta julklappen till   
trädgårdsälskaren!

Trädgårdskalender 
2019
Kalendern som hjälper dig med plantering och 
planering – under hela året! I Trädgårdskalen-
dern finns något för både nybörjare och vana 
odlare. Den är fylld med vackra illustrationer och 
odlarglädje, och ger dig massor med inspireran-
de tips och råd under hela trädgårdsåret. Oavsett 
om du ska plantera blommor eller något ätbart, 
i krukor, på balkongen eller i trädgården, finns 
här hjälp att få. Varje månad bjuds du även på ett 
härligt recept på säsongens naturliga godsaker. 
Ta hand om trädgården enligt naturens regler 
och spara dina lärdomar i denna fina bok!

84 sidor. Format: 170x260 mm.

89:-

112
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Humorfyllt och för-tjur-sande äventyr 
från skaparna av Rio och Ice Age!
DVD:

Tjuren Ferdinand
Den klassiska filmen Tjuren Ferdinand i nytt 
och moderniserat utförande – med massor 
av humor och lika många oförglömliga ögon-
blick. Ferdinand är den stora tjuren med ett 
ännu större hjärta, som hellre luktar på blom-
mor än stångas med de andra tjurarna. När han 
en dag misstas för att vara farlig blir han bort-
förd för att delta vid tjurfäktningar. Fast beslu-
ten att återvända till sin familj samlar han ett 
udda gäng för ett fantastiskt äventyr som visar 
att man aldrig ska döma en tjur efter hans horn. 
Superrolig film som barnen kommer att älska!

Speltid: 1 tim. 44 min. 
Språk: Engelska, Svenska. 
Text: Svenska.

Bamse och Lille Skutt hittar en skatt-
karta och beger sig ut på äventyr!

Bamse på skattjakt
Uppe på Farmors vind finns massa spännande 
saker att upptäcka. En dag hittar Bamse och 
Lille Skutt gamla sjörövarkläder där, och i fod-
ret finner de en spännande skattkarta. Men 
det är självklart inte någon vanlig skattkarta. 
Nä, den här visar en ö med sex kryss! Med 
hjälp av Skalman och skutan Viktoria beger de 
sig mot den gåtfulla ön, för att ta reda på vad 
som döljer sig där. Men det visar sig att de inte 
är de enda som är på väg dit. Rolig saga med 
världens starkaste björn!

42 sidor. Inbunden. 
Format: 170x215 mm.

159:-

98:-
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Vassare hjärngymnastik är svår 
att hitta!

Mensa:
Testa din IQ
Mensa är den internationella föreningen 
för personer med mycket hög IQ. I mer än 
50 år har de utvecklat olika slags IQ-tester, 
och här har de samlat 200 roliga och 
kluriga problem som får hjärnan att gå på 
helvarv. Utmaningarna är uppbyggda som 
Mensas officiella test och innehåller allt 
från lättlösta till ruskigt svåra problem. I 
boken visas också hur du kan räkna ut ditt 
eget IQ utifrån dina resultat. Med övning 
kommer färdighet! Ju mer du tränar 
desto bättre resultat!

144 sidor. Format: 185x235 mm.

139:-
Ord. pris 150:-

Tre skivor fyllda med det 
bästa inom rockabilly!
3 CD-box:

Rockabilly   
Greats
Närmare tre timmar musikfest 
med 75 härliga rockabillyhits 
som bl.a. Elvis Presley - Good 
Rockin’ Tonight, Carl Perkins - Blue 
Suede Shoes, Eddie Cochran - Pink 
Peg Slacks, Charlie Feathers - One 
Hand Loose, Gene Vincent - Race 
With The Devil, Johnny Burnette 
- The Train Kept A-Rollin’ och 
många, många fler! Fullmatad 
rocksamling med 75 älskade 
hits!

75 låtar. 
Speltid: 2 tim. 47 min. FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 196:-
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198:-
Ord. pris 249:-

118 Spännande deckare av nutidens  
deckardrottning!
Sofie Sarenbrant:

Syndabocken
En inbrottsvåg drar genom den välbärgade Stock-
holmsförorten Bromma, och idyllen skakas av ett 
mord på en tonårspojke. Misstankarna riktas mot 
familjens städerska och hatiska fördomar om ut-
ländska gästarbetare sprids på det lokala forumet. 
När fler hittas döda tar kriminalinspektör Emma Sköld 
saken i egna händer, och försätter därmed sig själv 
och andra i livsfara. Den fristående och sjätte delen i 
serien om kriminalinspektör Emma Sköld!

376 sidor. Inbunden. Format: 145x215 mm.

Goda bakverk på nolltid!

Bakplåt och silikonformar
Baka 12 muffins med denna smarta bakplåt och medföljande 
silikonformar! Placera formarna i plåten, häll i smeten 
och sätt in i ugnen. Formarna tål värmen och du 
får jättefina bakverk på kort tid med minimalt 
nedsmutsande. Bakplåten är non-stick och 
kan användas utan formar om man vill!

Bakplåt och 12 silikonformar. 
Format: 350x265 mm. 198:-

Ord. pris 229:-
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120

189:-
Ord. pris 209:-

Äkta burritos, tacos, salsor och   
mycket mer

Mexikanskt
Felipe Fuentes Cruz och Ben Fordham startade 
krogen Benito’s Hat i London, som eftersträvar 
att lyfta fram spännande och fräscha mexikan-
ska rätter utöver det vanliga. Här finner vi deras 
bästa recept för en lyckad måltid, med mängder 
av förslag på förrätter, varmrätter, snacks, dess-
erter och läskande drinkar. Det finns även gott 
om enkla och läckra familjerecept för vardagen. 
Börja kvällen med en mexikansk räkcocktail vid 
sidan av en iskall margarita, följt av tacos smak-
satta med en hemgjord kryddblandning samt 
en sked salsa diabla, eller kanske en långbakad 
lammstek med salsa verde. Bättre än så kan det 
inte bli!

144 sidor. Inbunden. Format: 190x235 mm.

  Över 30 smakrika och  
  matiga smulpajer!

Smulpajer
Sätt en ny twist på dina smulpajer! Den 
här bakboken är fylld med söta och salta 
alternativ på smulpaj, från klassiska pajer 
som äpple och kanel eller jordgubb, ra-
barber- och persika, till nya varianter med 
körsbär och vit choklad, päron- och lemon 
curd, chokladfondant med smultopp eller 
svartvinbär med grädde. Dessutom får vi 
ett gäng smuliga förslag till middagen, 
t.ex. laxpaj med vattenkrasse och dill samt 
blomkålspaj med getost. Både klassiska 
och nya smulpajer – till fika, middag eller 
dessert!

72 sidor. Inbunden. 
Format: 203x203 mm.

121

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 196:-
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Tjockare strumpor för sportande och kalla fötter!

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

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

    Storlek 37/40

    Storlek 41/45

149:-

123
124

God Jul & Gott Nytt År

Stor och uppdaterad karta    
över världens länder och hav
Plansch:

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

Format: 839x470 mm. Levereras i skyddande papprulle.

5-pack

79:-

122

Jätteformat!
83 x 47 cm!
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Fyra smakfulla dekorationer   
med sammetsband att hänga i

4 st metalldekorationer:
Guld- och silverfärg
Dessa vackra metalldekorationer är 10 cm i diameter 
och hängs lätt upp i medföljande sammetsband. 
Banden är 70 cm långa så att du kan anpassa höjden. 
Dekorationerna är skurna ur metall med moderna 
och varierade motiv. Jättefina på väggen, i fönstret, 
julgranen, som glasunderlägg eller bara liggandes 
på mat- och soffbord!

4 st metalldekorationer. 10 cm i diameter. 
4 sammetsband á 70 cm.

Julkort, julklappsetiketter och 
dekorationer till fyndpris!

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

10 exklusiva julkort
20 självhäftande julklappsetiketter
26 självhäftande juldekorationer

45:-
Ord. pris 64:-

10 cm stora  
prydnader   
med breda   
sammetsband! 

God Jul & Gott Nytt År God Jul & Gott Nytt År

126

God Jul & Gott Nytt År
God Jul & Gott Nytt År
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Förgyll årets julklappar med 
moderna etiketter

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

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

128

69:-

Juligt pussel för alla åldrar!
Pussel 1000 bitar:

Tomten
Ett vackert 1000-bitars pussel med motiv 
av Tomten sittandes i sin verkstad. Det är 
julafton och snart ska Tomten och renarna 
bege sig, men först måste de sista julklap-
parna målas klart, slås in, snöras och packas 
ned i säcken. Ett roligt pussel med många 
detaljer att titta på! Perfekt att lägga 
tillsammans med familj och vänner efter 
att julmaten hamnat i magen och julklap-
parna öppnats.

1000 bitar. Format: 490x680 mm.
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Fin ljusslinga med smakfullt, 
varmt sken

Ljusslinga
Att inreda med olika typer av ljuskällor är 
alltid spännande, och denna stilfulla ljuss-
linga passar i hemmets alla rum. Slingan 
har tio kupor i metall med LED-lampa i 
varje. Skenet är varmt och ger en mysig 
känsla. Placera på matbord, fönsterbräda, 
i bokhylla eller vacker skål. Bara fantasin 
sätter gränserna!

Längd: ca 1,5 meter. Metallkupor: 35x30 mm.
10 LED-lampor. Diameter: 25 mm. 
Drivs med 2 AA-batterier (ingår ej).
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Tilltalande almanacka med   
Carl Larssons målningar

Carl Larsson   
Planeringsalmanacka 
2019
Håll reda på möten, födelsedagar och andra 
aktiviteter med denna vackra almanacka. 
Bladen pryds med hemtrevliga målningar av 
Carl Larsson (1853-1919), en av Sveriges mest 
berömda konstnärer. Än idag visas hans verk 
världen över och hans familjehem i Dalarna 
står öppet för besökare. Hemtrevlig alma-
nacka som enkelt hängs upp på väggen!

13 blad. Spiralbunden.  
Format: 250x346 mm.

Namn

 1 Per TORSDAG

 2 Karin 
KajsaFREDAG

 3 TageLÖRDAG

 4
 

Arne 
ArnoldaSÖNDAG

 5 Ulrik
AlrikMÅNDAG

 6 Alfons 
InezTISDAG

 7 Dennis 
DeniseONSDAG

 8 Silvia 
SylviaTORSDAG

 9 RolandFREDAG

10 LarsLÖRDAG

11 SusannaSÖNDAG

12 KlaraMÅNDAG

13 KajTISDAG

14 UnoONSDAG

15 Stella 
EstelleTORSDAG

16 BrynolfFREDAG

17 Verner 
ValterLÖRDAG

18 Ellen
LenaSÖNDAG

19 Magnus 
MånsMÅNDAG

20 Bernhard 
BerntTISDAG

21 Jon
JonnaONSDAG

22 Henrietta 
HenrikaTORSDAG

23 Signe
SignhildFREDAG

24 LÖRDAG

25 Lovisa
LouiseSÖNDAG

26 ÖstenMÅNDAG

27 Rolf
RaouTISDAG

28 Fatima
LeilaONSDAG

29 Hans 
HampusTORSDAG

30 Albert 
AlbertinaFREDAG

31 Arvid
VidarLÖRDAG

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

Bartolomeus

Bron. Akvarell.  
Från boken ”Ett hem” som utkom 1899. Motivet är vägen in till Carl 
Larsson och Karins hus Lilla Hyttnäs, i Sundborn. Så här skriver Carl 
Larsson i boken Ett hem: ”Så kommer du vid Krokfors - stället där 
min hustrus närmast tre generationer förfäder lefvat - till ån, som 
ropar till dig: ”Knalla på, ty de vänta me maten.” Under er brusar 
forsen, och i rännan går timret med svindlande fart ner till Korsnäs 
och Runn. Så skralta ni bland fasliga bråten och rykande dygnhögar, 
över grannens bakgård, in genom min lilla görna grind, där hönsen 
vettskrämda fara upp ur sin tupplur.”

4 Kristi förklarings dag, 7 Kräftpremiär, 8 Drottningens namnsdag, 11 8 e. trefaldighet, 15 Surströmmingspremiär, 18 9 e. trefaldighet, 25 10 e. trefaldighet

2019
Augusti

Drottningens namnsdag

Kräftpremiär

Surströmmingspremiär

Kristi förklarings dag

8 e. trefaldighet

9 e. trefaldighet

10 e. trefaldighet

Namn

 1
Max
MaximilianFREDAG

 2 LÖRDAG

 3
Disa
HjördisSÖNDAG

 4
Ansgar
AnselmMÅNDAG

 5
Agata
AgdaTISDAG

 6
 Dorotea

DorisONSDAG

 7
Rikard
DickTORSDAG

 8
Berta 
BertFREDAG

 9
Fanny 
FranciskaLÖRDAG

10 IrisSÖNDAG

11
Yngve 
IngeMÅNDAG

12
Evelina 
EvyTISDAG

13
Agne 
OveONSDAG

14 ValentinTORSDAG

15 SigfridFREDAG

16
Julia
JuliusLÖRDAG

17
Alexandra
SandraSÖNDAG

18
Frida 
FritiofMÅNDAG

19
Gabriella 
EllaTISDAG

20 VivianneONSDAG

21 HildingTORSDAG

22 PiaFREDAG

23
Torsten 
TorunLÖRDAG

24
Mattias 
MatsSÖNDAG

25
Sigvard 
SivertMÅNDAG

26
Torgny
TorkelTISDAG

27 LageONSDAG

28 MariaTORSDAG

2017

v.5

v.6

v.7

v.8

v.9

3 Kyndelsmässodagen, 6 Samernas nationaldag, 10 5 e. trettondedagen, 14 Alla hjärtans dag, 17 Septuagesima, 21 Internationella modersmålsdagen - FN,  24 Sexagesima, Sverigefinnarnas dag

Kyndelsmässodagen

2019
Februari

I nattskjortan; Lisbeth med gul tulpaner. Akvarell ca 55,5 x 33 cm.

Tavlan målades av Carl Larasson 1894, ursprungligen beställd av 

Pontus Fürstenberg som en gåva till systern Louise. Pontus 

Fürstenberg var en affärsman från Göteborg med ett stort konstin-

tresse. 1880 gifte sig Pontus Fürstenberg med en av Göteborgs rikaste 

arvtagerskor, och blev därmed ekonomiskt oberoende och kunde ägna 

nästan hela sin tid åt konsten. Fürstenberg blev en viktig konstmece-

nat som på olika sätt hjälpte många svenska konstbegåvningar. Carl 

Larsson hade insjuknat våren 1882 och vännen K Nordström tog då 

hand om honom och förde honom till Grez-sur-Loing, en by i Fon-

tainebleauskogen söder om Barbizon, där en skandinavisk konstnärs-

koloni etablerat sig. Här möter Carl Larsson Karin Bergöö, och paret 

gifte sig året därpå. På Parissalongen1883 gjorde Carl Larsson succé. 

Han belönades där med medaljer för två akvareller som han målat i 

Grez vilka båda omgående köptes av Fürstenberg.

Alla hjärtans dag

Kyndelsmässodagen

5 e. trettonded.

Samernas nationaldag

Septuagesima

Sexagesima

Namn

 1 Samuel 
Sam

SÖNDAG

 2 Justus 
Justina

MÅNDAG

 3 Alfhild
Alva

TISDAG

 4
Gisela

ONSDAG

 5
 

Adela 
Heidi

TORSDAG

 6 Lilian 
Lilly

FREDAG

 7 Kevin
Roy

LÖRDAG

 8 Alma 
Hulda

SÖNDAG

 9 Anita 
Annette

MÅNDAG

10 Tord
Turid

TISDAG

11 Dagny 
Helny

ONSDAG

12 Åsa
Åslög

TORSDAG

13
Sture

FREDAG

14 Ida 
Ronja

LÖRDAG

15 Sigrid 
Siri

SÖNDAG

16 Dag
Daga

MÅNDAG

17 Hildegard
Magnhild

TISDAG

18
Orvar

ONSDAG

19
Fredrika

TORSDAG

20 Elise 
Lisa

FREDAG

21
Matteus

LÖRDAG

22 Maurits 
Moritz

SÖNDAG

23 Tekla 
Tea

MÅNDAG

24 Gerhard 
Gert

TISDAG

25
Tryggve

ONSDAG

26 Enar
Einar

TORSDAG

27 Dagmar 
Rigmor

FREDAG

28 Lennart 
Leonard

LÖRDAG

29 Mikael
Mikaela

SÖNDAG

30
Helge

MÅNDAG

v.35

v.36

v.37

v.38

v.39

Skamvrån. Akvarell ca 32 x 43 cm.Tavlan är signerad 1895 och publicerades i ”Ett hem” 1899. Det är 
Pontus som sitter i skamvrån efter att ha varit ”fräck vid middagsbor-
det, och det blef pil in i förmaket, där han fick sitta och tänk efter hur i 
alla afseenden oförmånligt det är att uppför sig illa,” skriver Carl 
Larsson. Larssons flyttade till huset Lilla Hyttnäs i Sundborn somma-
ren 1889. Carl och Karin skulle där tillsammans skapa den inredning 
som gjorde hemmet och i viss mån Sverige berömt. Karin formgav 
både möbler och textilier som hon broderade och vävde. Inredningarna 
i det Larssonska hemmet gav sken av en lantlig enkelhet. Samtidigt 
var allt noga genomtänkt och influenserna hämtades bland annat från 
England, Skottland och Japan. 

1 11 e. trefaldighet, 8 12 e. trefaldighet, 15 13 e. trefaldighet, 21 Internationella fredsdagen FN, 22 14 e. Trefaldighet, 23 Höstdagjämning, 29 Den helige Mikaels dag, Mickelsmäss 

2019
September

Internationella fredsdagen - FN

Höstdagjämning

11 e. trefaldighet

12 e. trefaldighet

13 e. trefaldighet

14 e. trefaldighet

Den helige Mikaels dag
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Bra Förlag
Forumvägen 14

131 53 Nacka
Tel: 08 605 05 50

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

Bjud eller ge bort 

lyxig choklad!

Tjusig presentask med lyxiga tryfflar

Chokladblandning
En bit choklad är aldrig fel. Speciellt inte när det gäller 
ljuvliga chokladtryfflar, fyllda med hasselnötter, kakao 
och krisp! Dessa tryfflar passar utomordentligt till en 
kopp kaffe, avec eller som dessert efter en god middag. 
Perfekta att ge bort eller bjuda julgästerna på!

300 gram. Pralinerna innehåller hasselnöt och kan innehålla spår av andra nötter.

132

98:-

Aromatiskt doftljus med snyggt 
och praktiskt lock för längre 
varande doft
Doftljus med lock:

Fresh Cotton & 
White Lily
Låt sinnena slappna av med en ljuvlig 
 doft av liljor och nytvättade lakan. 
  Ett vackert doftljus i glaskupa för de 
   stunder du behöver koppla av. 
    Tänd doftljuset, tappa upp ett 
    varmt bad och få ett välförtjänt 
     och nästintill mediterande 
     avbrott! En given julklapp 
      till dig själv eller någon 
      du bryr dig om.

          Storlek: 70x80 mm. 160 gram paraffinvax. 
          Brinntid: 35 tim.
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