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Den stora katalogen med något för alla!

132 klassiker, presenter, böcker, godis, inredning m.m.
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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, Bonniers, 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

      äl hemma sparkade Egon av sig snön,

bullrigare än vad som behövdes. Det betydde:

”Nu är jag hemma och jag är arg!”

Tomtemor, som just laddat kaffehurran, och Tomtefar, 

som slappade i den goá spisvärmen i väntan på kaffet, 

tittade upp när Egon kom instormande.

”Jaha, och var klämmer det som värst här då?”

undrade hans tomtemor häpet.

”Snääälla… Kan vi inte åka till Teneriffa till jul ???

Måste gå på bamseklubb innan jag blir för gammal

och de säger att…” Han tystnade och tittade

uppfordrande på sina föräldrar.  

V    

sid_6.indd   1 2015-03-05   14:14

7

Tomtefar såg ut som om han fallit ner från skyarna.

”Teneriffa!!! - Vem har satt sådana griller i huvudet

på dej?  Glöm aldrig någonsin att du är Tomte!” 
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       ille Egon kom den här dagen ångande genom

snödrivorna och försökte göra så mycket väsen

av sig det bara gick i den mjuka snön. - Försök själv

att väsnas i snö, så får du se hur lätt det är! Han ville 

visa alla hur upprörd han var! Luvan ville hela tiden 

glida ner över ögonen och han måste snyta sig

baklänges titt som tätt. Får man inte vara arg kanske, 

när alla andra får något, som går ens egen näsa förbi?  

Här måste det bli en ändring!

    Ett rådjur följde vaksamt hans framfart. Vid fara

å färde brukar skogens djur bara kunna sova med

ett öga i taget. Egons bistra uppsyn bådade inte

gott inför natten. Vad stod på egentligen?

L    
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      ille Egon är en helt vanlig tomtenisse som lever

med sin familj. Tomtar är ju högst aktuella vid jul,

då man ofta ser dem, men var de håller hus de andra

månaderna, funderar man kanske inte  så ofta över?

Så här är det i alla fall: Tomtar sover mestadels då,

gott nerkurade, på höloft och i mörka skrymslen,

där de ordnar sina hemtrevliga krypin.

Men pass upp! De har ändå stenkoll på läget! 

    Ålder, modets växlingar och stress är okända

begrepp för tomten, inget han ens reflekterar över.

Hans uppgift sen urminnes tider är att vaka över männ-

iskor och djur – och naturligtvis att dona

med julklappar…,  men det vet du ju redan!

L      
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Så gick tomtelivet i jämn lunk för lille Egon, ända tills den dag då

han råkade lyssna på människornas prat genom en dörrspringa...   
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En mysig julsaga med vackra illustrationer för hela familjen

Tomten tänker till
Det lugna och invanda livet hos tomtarna sätts i gungning när lille tomtenissen Egon 
börjar uppföra sig underligt. Vad i all sin dar har hänt? Tomtefar är djupt bekymrad över 
sin son som beter sig underligt. Tomtefar vet inte att Egon råkat tjuvlyssna lite för mycket 
på oss människor. Det är inte bra med dörrar som står på glänt! Kommer Tomten att 
kunna prata förstånd med sin obstinate son innan det är dags att dela ut julklapparna?

34 sidor. Inbunden. Format: 215x265 mm.
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109:-
Ord. pris 149:-

1



2

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

FYNDPRIS

59:-
Ord. pris 79:-

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

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

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

2

Oemotståndlig, svensktillverkad kola 
enligt klassiskt recept!

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

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

3

69:-
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FYNDPRIS

129:-
Ord. pris 179:-

Aromatiskt doftljus med lock 
för längre varande doft
Doftljus med lock:

White ginger
Låt sinnena slappna av med en ljuvlig, 
uppfriskande doft av vit ingefära-
blommor. 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 fin gåva till dig 
själv eller någon du bryr dig om!

160 gram paraffinvax. Brinntid: 35 tim.
Storlek: 8 cm högt.

4

Väldoftande tvål och body lotion

Handtvål & body  
lotion
En fin presentförpackning med 310 ml hand-
tvål och body lotion som lämnar huden ren, 
mjuk och underbart doftande av vitt te och 
mild citrus. De kopparfärgade flaskorna är 
jättefina i badrummet och lätta att använda 
tack vare pumpfunktionen. En given present 
till dig själv eller en god vän!

310 ml handtvål och 
310 ml body lotion i pumpflaskor.

5

Stor present-
förpackning!

149:-
Ord. pris 189:-
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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 på 
toaletten i det medföljande snöret 
och läs när du har en stund för dig 
själv. Oavsett hur unken situationen 
är så sätter Dassboken ett smil 
på läpparna!

240 sidor. Format: 120x135 mm.

Hälge och Lars Mortimer presenterar:
Hälge:

Blixten
I Hälges skog ligger byn Avliden där jägaren 
Edwin och hans jakthund Blixten bor. Och 
trots att Blixten inte riktigt lever upp till sitt 
namn så har han nu fått en egen bok.
Här får vi följa den ganska så late jakthunden 
Blixten i hans tokiga missöden. Blixten fintas 
lätt upp på läktaren av Hälge, och när det dof-
tar löptik och älg kan han inte välja vilket spår 
han ska följa. Blixten är rädd för stora starka äl-
gar som Hunddråpar’n, och björnar gör honom 
också orolig. Häng med på Blixtens äventyr i 
den här fullspäckade humorfesten!

84 sidor. Format: 170x260 mm.
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Spela Yatzy med Bamse 
och hans vänner!
Yatzy:

Bamse
Yatzy är ett roligt spel för 
2-4 spelare där deltagarna 
kastar tärningar och försöker 
få bildkombinationer som ger 
så höga poäng som möjligt. 
Varje omgång tar cirka 20 
minuter och den som samlar 
flest kryss i protokollet vinner!
Ett roligt tärningsspel för 
hela familjen!

5 st tärningar, spelregler och poängblock medföljer.

9

89:-
Ord. pris 99:-

8 En vacker målarbok för både 
vuxna och barn!

Målarbok:

De Magiska   
Enhörningarnas 
Sällskap
De Magiska Enhörningarnas Sällskap 
presenterar stolt sin första målarbok 
med fantastiska porträtt av världens alla 
enhörningar! I den här fina målarboken 
får du färglägga bl.a. nattskuggor, isvand-
rare och skogsblommor! Ge din fantasi och 
din kreativitet fria tyglar och väck dessa 
mytomspunna varelser till liv med regnbå-
gens färger och en nypa glittrande magi.

64 sidor. Format: 189x246 mm.

98:-



7

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 134:-

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, 28  Konungens namnsdag

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

2020
Januari

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

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

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

LÖRDAG

Per

Karin
Kajsa

Tage

Arne
Arnold

Ulrik
Alrik

Alfons
Inez

Dennis
Denise

Silvia
Sylvia

Roland

Lars

Susanna

Klara

Kaj

Uno

Stella
Estelle

Brynolf

Verner
Valter

Ellen
Lena

Magnus
Måns

Bernhard
Bernt

Jon
Jonna

Henrietta
Henrika

Signe
Signhild

Bartolomeus

Lovisa
Louise

Östen

Rolf
Raoul

Fatima
Leila

Hans
Hampus

Albert
Albertina

Arvid
Vidar

v. 31

v. 32

v. 33

v. 34

v. 35

Augusti2020

November

1 Allhelgonadagen, 2 Alla 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, 24 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

2020

Samla familjens aktiviteter på ett och samma ställe

Familjens planeringskalender 2020
I ett tidspressat schema underlättar det att planera.
Familjens planeringskalender är en praktisk kalender med fem kolumner 
– en för varje familjemedlem. Det finns namnsdagsregister samt gott om 
utrymme för egna anteckningar, så att inget viktigt glöms bort. 
Skapa ordning och reda i vardagen med en smidig familjekalender!

13 blad. Spiralbunden. Format: 250x350 mm.

10
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7-pack

Stilrena strumpor till vardag och fest

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

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

   Storlek 36/40

   Storlek 41/45

Snygg och portabel laddare som platsar   
i jackfickan

Powerbank, 4000 mAh
Stå inte tomhänt när mobilens batteri närmar sig noll. 
Med denna portabla laddare kan du pusta ut – kapaciteten 
på 4000 mAh räcker gott och väl för att ladda upp din tele-
fon. Och mellan användningstillfällena laddas Powerbanken 
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. Modeller med egen laddningsport 
(t.ex iPhone) kan använda egen laddningskabel så länge andra änden har USB-kontakt.
Kapacitet 4000 mAh. Format: 110x67x10 mm.

11
12

13

219:-
Ord. pris 274:-

7-PACK

149:-
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FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 149:-
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Enkla bakrecept för alla barn!

Barnens bästa bakbok
Barnens bästa bakbok är full av recept på goda och 
lättlagade bakverk, mellanmål och luncher. Recepten 
är utformade så att barnen kan göra det mesta på 
egen hand – med tydliga bilder och steg-för-steg-
anvisningar. Låt barnen upptäcka köket och allt 
spännande det har att erbjuda!

33 sidor. Spiralbunden. Format: 220x300 mm.

14

Häng med på en vacker och smakrik 
resa i bakriket!

Baka med inspiration 
från naturen
Baka lövtunna lönnlövskakor, ljuvliga kanel-
makroner med äppelfyllning eller eleganta 
chokladsnäckor. Här bjuds på 50 bakrecept 
med inspiration från naturen. Bjud på en saftig 
vetekrans med tranbär eller småkakor trädda på 
strå. Lär dig att dekorera tårtor, kakor, muffins 
och andra bakverk med blommor, blad, fjärilar 
på sockerglasyr och mycket mer. Med bokens 
kreativa recept och tydliga steg för steg-bilder 
kan du skapa sagolika bakverk på nolltid!

192 sidor. Inbunden. Format: 204x259 mm.

FYNDPRIS

219:-
Ord. pris 280:-



10

Lagercrantz rysliga final i Millenium-serien!
David Lagercrantz:

Hon som måste dö
En hemlös man med amputerade fingrar och tår hittas 
i en park i Stockholm. Det ser inte ut att vara annat än 
ett tragiskt dödsfall, men rättsläkaren anar oråd och 
kontaktar Mikael Blomkvist. Blomkvist blir motvilligt 
intresserad och ber Lisbeth Salander om hjälp. Men 
hon befinner sig i Moskva för att göra upp med sin 
syster Camilla. En spännande thriller som väver 
samman politiska skandaler och maktspel med 
DNA-forskning, Himalayaexpeditioner och ett 
organiserat näthat.

380 sidor. Inbunden. Format: 156x233 mm.

Fängslande roman      
av Håkan Nesser
Håkan Nesser:

Halvmördaren
”Även om du tror det, så spelar du ingen som helst roll i 
världen”, säger Adalbert Hanzons pappa till sin son.
43 år och ett fängelsestraff senare är Adalbert Hanzon en 
överviktig och lätt alkoholiserad misantrop. Plötsligt gör 
hans förflutna sig påmint, och de enda som kan hjälpa 
honom att få veta vad som hände för nästan ett halvt 
sekel sedan är förtretligt nog hans småsinte granne samt 
en pratglad halvkusin. Men nöden har ingen lag. A man’s 
gotta do what a man’s gotta do.

288 sidor. Inbunden. 
Format: 138x208 mm.

16

229:-
Ord. pris 320:-

219:-
Ord. pris 289:-

17

Fotograf: Anna-Lena Ahlström.

Fotograf: Caroline Andersson.
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Birgitta Rasmussons alla kakfavoriter!
Birgittas bästa:

Kakor vi minns
Birgitta Rasmusson, känd från tv-programmet 
Hela Sverige bakar, har genom åren sparat sina 
favoritrecept. Allt från hennes mors vaxduks-
böcker till lösa blad med handskrivna rader, vilka 
hon nu sammanställt i en härlig bakbok. Här finns 
klassiker såsom Sachertårta, Sarah Bernhard och 
radiokaka, såväl som mindre kända babas, knackers 
och spickulader. Med varje recept presenteras även 
bakverkets berättelse – t.ex. Toscakakans hyllning 
till operan och primadonnan i Tosca!

104 sidor. Inbunden. Format: 165x210 mm.

94:-
Ord. pris 144:-

Almanackan med de sötaste kattungarna!

Söta kattungar   
Almanacka 2020
Med fluffiga och sockersöta kattungar på varje blad 
är denna almanacka en given julklapp till kattäls-
karen! Komplett med namnsdagsregister, helgdagar 
och gott om utrymme för egna anteckningar. Få ett 
leende på läpparna varje dag med denna oemot-
ståndliga almanacka.

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.

Sibirisk katt

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52

23 24 25 26 27 28 29

1

30 31 1 2 3 4 5

2

6 7 8 9 10 11 12

3

13 14 15 16 17 18 19

4

20 21 22 23 24 25 26

5

27 28 29 30 31 1 2

Januari 
2020

 

 Adam 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 
 

  
 

 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 

 

Trettondagsafton

1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

Kyndels-
mässodagen

3 e. trettonded.

Kyndels-
mässodagen

Söndagen 
e. jul

Nyårsafton

Annandag Jul
Juldagen

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Förintelsens 
minnesdag 
FN

Julafton

Värnlösa 
barns dag

Söndagen 
e. nyår

Drottningens
födelsedag

Kasper

Trettondedag jul

Bengal

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag18
27 28 29 30 1 2 3

19
4 5 6 7 8 9 10

20
11 12 13 14 15 16 17

21
18 19 20 21 22 23 24

22
25 26 27 28 29 30 31

23
1 2 3 4 5 6 7

 Engelbrekt 
Tyra 

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 

 
 

Ture 
 

 
 

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 

Norges 
Nationaldag

4 i påsktiden

Mors dag

Maj 
2020 Första Maj

Kristi-
Himmelsfärds-
dag

Valborgs-
mässoafton
Konungens 
födelsedag

Europadagen

Teckenspråkets 
dag

Pingstdagen

Danmarks 
grundlagsdag
Världsmiljödagen - FN

Sveriges 
nationaldag
Svenska flaggans dag

5 i påsktiden

Bönsöndagen

Söndagen 
f. pingst

Internationella 
pressfrihesdagenFN

Heliga 
trefaldighets 
dag

Pingstafton

30 i Ramadan

Annandag 
Pingst

Ragdoll 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44

26 27 28 29 30 31 1

45
2 3 4 5 6 7 8

46
9 10 11 12 13 14 15

47
16 17 18 19 20 21 22
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 Amanda  Simon  Elsa Edit  

  Hubert  Eugen  Ingegerd  

 Teodor Martin  Konrad Kristian Emil  

 Vibeke Naemi Lillemor Elisabet Pontus Helga Cecilia 

  Gudrun Katarina  Astrid   

 Anders Oskar Beata  Barbara    Nikolaus 

 Rasmus Sabina Simone Viola Isabella Edgar  

 Tobias Hugo Sverker Eugenia Gustav Adolf Ingela Vendela  

 Teodora Martina Mårten Kurt Krister Emilia Leopold 

 Viveka Naima Moa Lisbet Marina Olga Sissela 

 Klemens Rune Katja Linus Asta Malte Sune 

 Andreas Ossian Beatrice Lydia Barbro Sven Niklas 

Gustav Adolfsdagen

Söndagen e.
Alla helgons dag

22 e. 
trefaldighet

Fars dag

Söndagen f.
domssöndagen

Doms-
söndagen

1 i advent

2 i advent

Alla helgons dag

Finlands
självständighetsdag

Allhelgonadagen

November 
2020

Internationella 
barndagen - 
FN

Hubertusdagen

Mårtensafton

18

19

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 178:-

Fotograf: Wolfgang Kleinschmidt.
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Tjusiga underlägg för grytor, 
kastruller, kaffekannor mm!

2 st grytunderlägg
Två grytunderlägg med snygga, mo-
derna motiv. Underläggen piffar till 
matbordet lite extra och har en under-
sida av kork som inte skadar bordens 
ytor. Perfekta till te- och kaffekannan, 
soppskålen, grytan och mycket mer. Två 
superfina grytunderlägg till kanonpris!

2 st grytunderlägg i MDF och kork. 
Format: 23,5 cm i diameter. 129:-

Ord. pris 149:-

Stor bricka med vackert blomstermönster

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

Format: 40x26x3,5 cm.

20

21

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 249:-

Praktiska och vackra 
inredningsdetaljer! 
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Prick-till-prick
Kan du gissa vad bilden 
föreställer? Om du är osäker 
får du rita från prick 1 till 
prick 47 för att få svaret.

Finn 10 
fel
Kan du hitta tio 
fel på bilderna? 
Ringa in felen 
med en penna.

4

5

13

Korsord, pyssel och   
klurigheter för alla barn!

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

32 sidor. Format: 210x250 mm.

Skrapa fram fina bilder i    
regnbågens alla färger

Skrapa och skapa:

Djur
I denna roliga pysselbok skrapar du fram djuren på 
sidorna med en träpenna. Ju mer du skrapar desto 
mer färg kommer fram i bilden! Varannan sida är 
täckt av ett svart lager och bakom gömmer sig fina 
färger som lila, rosa, röd, blå och glänsande silverfärg. 
Bland motiven finns spännande djur som gorillor, 
giraffer, zebror och tigrar – alla med roliga mönster 
att skrapa. Och vid sidan av finns kortfattade fakta om 
djurets första tid i livet.

60 sidor. Spiralbunden. 
Format: 160x218 mm.

22

23

69:-

FYNDPRIS

149:-
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Mjuk och ljuvlig lakrits!

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

250 gram. Laktosfri. Innehåller gluten.

   Sötlakrits

   Saltlakrits25
24 98:-

Hemtrevlig ljusslinga med smakfullt sken!

Ljusslinga, 10 LED-ljus
Att inreda med olika typer av ljuskällor är alltid roligt, 
och denna stilfulla ljusslinga passar i hemmets alla rum. 
Slingan har tio bomullsbollar i eleganta färger med en 
LED-lampa i varje. Skenet är varmt och ger en mysig 
känsla oavsett plats. Placera på matbord, 
fönsterbräda, i en vacker skål eller 
häng upp på väggen!

Längd: ca 1,8 meter. 
Bollar: ca 6 cm i diameter.
Drivs med 2 AA-batterier 
(ingår ej).

26

149:-

6 cm stora 
bomullsbollar 
med LED-ljus!
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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 Mediachampagne glasses by Steep Trail Media colourful balloons by Steep Trail Media

28

Vackra hälsningskort till presenten 
eller blomman!

Hälsningskort för alla 
tillfällen
Här får du 15 fina dubbelvikta kort med 
motiv för alla tillfällen – utmärkta när 
du ska ta med dig en gåva till festen, 
middagen, studentskivan eller när en 
god vän behöver piggas upp. Korten är 
lätta att fästa tack vare stansade hål. 
En bild säger mer än tusen ord, men 
ett vänligt ord säger mer 
än tusen vänliga tankar!

15 dubbelvikta kort. Format: 70x70 mm.

27

Den kompletta guiden till din hud!

Hudbibeln
Önskan om en vacker hy är lika gammal som den 
första civilisationen, men trots dagens forskning 
och kunskap ser vi en global ökning av bl.a. acne 
och känslig hud. Författaren Johanna Gillbro är 
forskare inom dermatologi och specialist inom hud-
vård, och här lär hon oss grunderna inom hudlära 
och hudvård. Vi lär oss om hudens uppbyggnad 
och funktion, hur en hudkräm komponeras och 
vilka ingredienser som fungerar och vilka man ska 
undvika, samt hur man kan boosta sin hy genom 
optimal kost och livsstil. Så läs och lär och få huden 
du alltid drömt om!

206 sidor. Inbunden. Format: 175x243 mm.

189:-
Ord. pris 249:-

FYNDPRIS

69:-
Ord. pris 84:-
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Sväng runt på dansgolvet till 
årets bästa dansbandshits!
CD:

Bästa    
dansbanden
En härlig blandning låtar med 
toppen av Sveriges dansbands-
musiker. Höj volymen och dansa 
till sköna toner av bl.a. Arvingarna, 
Kikki Danielsson, Lasse Stefanz, 
Streaplers, Donnez, Sannex, Drif-
ters, Barbados med flera!

20 låtar. Speltid: 1 tim. 8 min.

Skön CD-box med historiens 
mest kända countryhits!
3 CD-box:

Country Hits
Klockren samling countryhits med 
75 omtyckta låtar och över 3 tim-
mars speltid! Njut av historiens bästa 
country från älskade artister som 
t.ex. Johnny Cash, Hank Williams, 
Loretta Lynn, Willie Nelson, Way-
lon Jennings, Patsy Cline, George 
Jones, Eddy Arnold, Jim Reeves, 
Hank Thompson och många fler!

75 låtar. 
Speltid: 3 tim. 10 min.

29

30

98:-
Ord. pris 139:-

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 196:-

75 låtar med en 
speltid på över 
tre timmar!
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Fantastisk samlingsbox med 
Hasse & Tages filmer!
15 DVD-box:

Hasse & Tage
Luta dig tillbaka i tevesoffan och njut av 
15 klassiska filmer av humorduon Hans 
Alfredson och Tage Danielsson, bl.a. Att 
angöra en brygga, Äppelkriget, Mannen 
som slutade röka, Släpp fångarne loss, 
det är vår, Den enfaldige mördaren och 
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. 
Bland skådespelarna hittar vi Gösta 
Ekman, Stellan Skarsgård, Monica Zet-
terlund, Lena Nyman, Max von Sydow, 
Hasse & Tage själva och många fler.

Speltid: ca 20 tim. 
Språk: Svenska.

Närmare 10 timmar polisdrama med 
Rolf Lassgård i huvudrollen!

4 DVD-box:

Leif GW Persson Trilogy
Tre spännande serier baserade på Leif GW Perssons 
prisade deckarromaner.
En pilgrims död
Rikskriminalpolisen Lars Martin Johansson (Rolf 
Lassgård) är frustrerad över att Palmemordet förblivit 
olöst. Han tillsätter en ny grupp strategiskt utvalda 
personer i hopp om att se fallet i ett nytt ljus.
Den fjärde mannen
Johansson blir chef för Säkerhetspolisen och utreder 
ockupationen av den västtyska ambassaden år 1975. 
Terroristerna måste ha fått hjälp av folk i Sverige, men 
bevis saknas. När bitarna faller på plats leds utredning-
en in i maktens korridorer.
Den döende detektiven
Johansson är nybliven pensionär och drabbas av en 
blodpropp i hjärnan. Under rehabiliteringen söker han 
meningen med livet och bestämmer sig för att lösa ett 
trettio år gammalt mord på en nioårig flicka vid namn 
Yasmine.

10 avsnitt. Speltid: 9 tim. 40 min. 
Språk: Svenska.

599:-

149:-

32

31
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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 är känt för sina 
skyddande egenskaper och gör 
händerna extra mjuka. En jättefin 
present till dig själv eller någon du 
tycker om!

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

33

Prydligt manikyrset med sju tillbehör 
för vackra naglar och nagelband

Manikyrset
Klipp med sax, snygga till med fil och pincett 
samt trimma nagelbanden med medföljande 
nagelbandspetare och klippare.  Tillbehören 
kommer i en snygg liten väska som håller allt 
på plats. Få vackra och skinande naglar på 
nolltid!

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

34

98:-
Ord. pris 139:-
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En förbaskad rolig bok!

555 Roliga Historier
Garva åt de evigt knasiga norrmännen, korkade Bellman, 
klantiga poliser, galna militärer, snåla skottar och mycket 
mer! Boken är fullproppad med roliga historier och erbjuder 
många timmars underhållning för alla med humor. 555 roliga 
historier på både hög och låg nivå!

112 sidor. Inbunden. Format: 140x217 mm.

Harald och Ole åker helikopter.
Harald frågar Ole:
- Vad är det som snurrar ovanför oss?
- Jag tror att det är luftkonditioneringen, 
för när den stannade blev piloten svettig.

35

Internets galnaste och mest  
storslagna världsrekord!
YouTube:

Världsrekord
Rolig bok med direktlänkar till över 300 
världsrekord på YouTube! Alla rekord har 
uttryckta QR-koder som du kan scanna av 
för att komma till rätt filmklipp. Du läser om, 
tittar på och skrattar till världsrekord som 
det största kuddkriget, största masshoppet 
med fallskärm, världens längsta Uber-resa, 
största vågen någon surfat på, snabbaste 
bilen på vatten och många fler förbluffande 
världsrekord!

128 sidor. Inbunden. Format: 211x276 mm.

36

169:-
Ord. pris 179:-
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Kritikerrosat äventyr av Liza Marklund!
Liza Marklund:

Pärlfarmen
Det är tidigt 90-tal och 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 segelbåt på revet 
och på däck ligger en svårt skadad man, en svensk vid 
namn Erik. Så börjar en hisnande historia som täcker 
ett halvt årtionde, fyra världsdelar och vad vi är be-
redda att göra för dem vi älskar. En spännande även-
tyrsroman om kärlek, dramatik, spännande miljöer 
och människor.

534 sidor. Inbunden. Format: 145x220 mm.

37

Mari Jungstedts senaste hårresande 
deckare!
Mari Jungstedt:

Jag ser dig
Frida vaknar upp på pojkvännens arm och gör en 
fasansfull upptäckt. Både han och kamraterna är 
döda. Hon är den enda överlevande.
En grupp studenter tillbringar helgen ensamma på 
den karga ön Lilla Karlsö, men plötsligt är Frida den 
enda vid liv. Morden skakar landet och paniken spri-
der sig på högskolan. Är någon ute efter att mörda 
studenter eller var ungdomarna på fel plats vid 
fel tillfälle? Kommissarie Knutas tampas med fallet 
medan hans eget liv tar en oväntad och dramatisk 
vändning.

304 sidor. Inbunden. 
Format: 142x222 mm.

139:-
Ord. pris 349:-

219:-
Ord. pris 294:-

38

Fotograf: Annika Marklund.

Fotograf: Anna-Lena Ahlström.
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Fyra roliga pussel med 
motiv från Frost 2!
Pussel 4-i-1:

Frost 2
I lådan medföljer fyra pussel 
från Walt Disneys film Frost 2. 
Pusslen är i olika svårighets-
grad, från 12 upp till 24 bitar, 
och är en bra start för mins-
tingarna. Låt de börja med det 
lättaste och se hur deras favo-
ritkaraktärer från filmen kom-
mer till liv! En utmärkt samling 
pussel till småbarnen!

12, 16, 20 och 24 bitar.

39

149:-

Samla bilder med gubben  
Pettson och katten Findus!
Memo:

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

54 brickor med 27 olika motiv. För 2 eller fler spelare.

40

149:-
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Vacker dagbok med 
bokband och    
tygklädd rygg!

Följ ditt liv och din utveckling under åren!

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

370 sidor. Inbunden. Format: 110x170 mm.

Sticka julklappar och julpynt själv!

Julstickat
Jorid Linvik har tidigare utkommit med Stora sock-
boken, Stora vantboken och Småstickat. Nu kom-
mer hennes bästa stickprojekt som hör julen till. 
Här finns vantar, mössor, tofflor, grytlappar, tomte-
nissar, julpynt med mera – allt i färger som passar 
årets vackraste högtid. Projekten förklaras grundligt 
med diagram och informativa bilder och passar både 
nya och erfarna stickare. Vi får vägledning i val av 
stickor och garn och massa andra goda råd och tips!

208 sidor. Inbunden. Format: 190x260 mm.

41

42

169:-
Ord. pris 194:-
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Odla färskpotatis, bönor, sockerärter, 
rotselleri och mycket mer

Maxad skörd     
i din pallkrage
Eva Robild har tidigare skrivit succéboken Odla 
i pallkrage. Här gräver hon djupare i myllan och 
bjuder på fler tips för både nybörjare och erfarna 
odlare. Att odla i pallkrage har blivit något av en 
folkrörelse och när du väl prövar så förstår du varför. 
En pallkrage är lätt att hålla efter, smidig att gödsla, du 
slipper tungt grävarbete, kan börja tidigt på våren och 
skördar allt möjligt. Dessutom passar den in överallt – 
på balkongen, i villaträdgården eller på innergården i 
stan. Det är enkelt, smidigt 
och roligt!

119 sidor. Inbunden. Format: 175x245 mm.
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Toyota

Toyota RAV4 2.5 HDS 2WD

Samma fakta som för Toyota RAV4 2.0 utom: Tjvikt fr 1770 kg, tank 56 l,  Motor:

hybrid 4 cyl 2494 cc 155 hk/114 kW vridm 210 Nm-4200 v/m, max systemeffekt 197

hk/145 kW, Kraftöverföring: framhjulsdrift steglös aut E-CVT, Bränsleförbr: 4,9 l/100

km, Koldioxid: 115 g/km, Prestanda: 180 km/h 0-100 km/h 8,3 sek, Pris: fr 311.900:-

Toyota RAV4 2.5 HDS AWD

Samma fakta som för Toyota RAV4 2.5 HDS 2WD utom: Tjvikt fr 1835 kg,

Kraftöverföring: elektroniskt styrd fyrhjulsdrift steglös aut E-CVT, Bränsleförbr: 5,0 l/

100 km, Koldioxid: 117 g/km, Prest: 180 km/h 0-100 km/h 8,3 sek, Pris: fr 331.900:-

Toyota Land Cruiser 150

En civiliserad terrängbil, vars senaste generation kom -09. Under den

rundade karossen finns en stadig balkram, stabil separat framhjulsupp-

hängning samt en stryktålig stel bakaxel. Bilen har en mjuk och lång-

slagig fjädring som ger god åkkomfort. Kör man snabbare på landsväg

kan karossen vagga men bilen håller kursen. I terrängen klara den sig

utmärkt med permanent fyrhjulsdrivning, lågväxel, spärrbar centraldiff,

elektronisk antispinn och stabilisering samt rejäl markfrigång.

Toyota Land Cruiser 150

Toyota Land Cruiser 150 2.8 D-4D

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram dubbla

Typ: 5 dörrars, 5-7 pers.
tvärlänkar, bak stel axel

SUV

Styrning: kuggstång/servo

Mått/Vikt: längd 478 cm
vändcirkel 11,6 m

bredd 189 cm höjd 188 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst. 279 cm
7,4/7,4 l/100 km vid bl. körning

tjvikt fr 2445 kg tank 87 l
Koldioxid: 194/194 g/km

Motor: 4 cyl 2755 cc direktin- Prestanda: 175/175 km/h

sprutad turbodiesel 177 hk/130 kW 0-100 km/h 12,1/12,7 sek.

vridm 420/450 Nm-1400/1600 v/m Skatt: 4.544:-

Kraftöverföring: permanent 4- Pris: fr 559.900:-/599.900:-

hjulsdrift 6 vxl alt 6-vxl automat

hög/låg vxl

Toyota RAV4

Första generationen av denna kompakta SUV kom -94 och blev snabbt

en bästsäljare. Andra generationen med rundare kaross och starkare

motorer lanserades -00, och tredje generationen med större kaross och

bättre åkkomfort kom -06 och förnyades 08/09. Har flexibel inredning

och går stadigt och bekvämt på landsväg. Elektroniskt reglerad

fyrhjulsdrivning gör den lättkörd på hala åkervägar och skogsstigar. En

helt ny generation lanserad -13.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 2.0 AWD

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram fjäderben

Typ: 5 dörrars, 5 personers
bak dubbla tvärlänkar

SUV/crossover
Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 461 cm
vändcirkel 10,6 m

bredd 185 cm höjd 171 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst. 266 cm tjänste-
6,7/6,5 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 1630/1660 kg tank 60 l
Koldioxid: 155/149 g/km

Motor: 4 cyl 1987 cc
Prestanda: 185/185 km/h

152 hk/112 kW

0-100 km/h 9,9/10,7 sek.

vridmoment 196 Nm-4000 v/m
Skatt: fr 1.196:-

Kraftöverföring: elektroniskt styrd Pris: fr 269.900:-/285.900:-

4-hjulsdrift, 6 vxl alt steglös aut CVT

Toyota GT 86

Tillverkad i: Japan
Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 2 dörrars, 2 pers.
bak dubbla tvärlänkar

sportcoupé

Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 426 cm
vändcirkel 10,8 m

bredd 180 cm höjd 129 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst 257 cm tjänste-
7,8/7,1 l/100 km vid bl. körn

vikt fr 1314/1337 kg tank 50 l
Koldioxid: 196/183 g/km

Motor: 4 cyl boxer 1998 cc direkt- Prestanda: 226/210 km/h

insprutad bensin 200 hk/147 kW 0-100 km/h 7,6/8,2 sek.

vridm 205 Nm-6400 v/m,
Skatt: 1.300:-/1.640:-

Kraftöverföring: bakhjulsdrift,
Pris: fr 324.900:-/337.900:-

6 växlar alt 6-vxl automat

Toyota GT 86

Tillsammans med Subaru utvecklad kompakt sportbil som ger äkta

sportbilskänsla men kanske inte äkta sportbilsprestanda.

Toyota GT 86

Toyota C-HR 1.8 HSD

Samma fakta som för Toyota C-HR 1.2T utom: Tjvikt fr 1495 kg, tank 43 l,

Motor: bensin/hybrid 4 cyl 1798 cc 98 hk/72 kW vridm 142 Nm-3600 v/m,

elmotor 72 hk/53 kW, max systemeffekt 122 hk/90 kW, max vridm 207 Nm,

Kraftöverf: framhjulsdrift steglös aut E-CVT, Bränsleförbr: 3,8 l/100 km,

Koldioxid: 86 g/km, Prest: 170 km/h 0-100 km/h 11,0 sek, Pris: fr 247.400:-

Toyota C-HR 1.2T

Tillverkad i: Turkiet
Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 5 dörrars, 5 personers
bak dubbla tvärlänkar

crossover

Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 436 cm
vändcirkel 10,4 m

bredd 180 cm höjd 157 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst 264 cm tjänste-
5,9/6,3 l/100 km vid bl. körn

vikt fr 1570 kg tank 50 l
Koldioxid: 135/143 g/km

Motor: 4 cyl 1197 cc direkt-
Prestanda: 180 km/h

insprutad bensinturbo 116 hk/85 kW 0-100 km/h 11,4 sek.

vridmoment 185 Nm-1500 v/m
Skatt: 1.100:-

Kraftöverföring: fyrhjulsdrift,
Pris: fr 215.900:-/247.400:-

steglös automat CVT

Toyota C-HR

En kompakt crossover med praktisk hög och ganska rymlig kaross.

Presenterad-16 och lanserad -17.
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Volkswagen

VW Polo
Kom som Audi 50 -74. Döptes om till VW Polo -81, förnyades -94. Ny

generation, med större och krocksäkrare kaross, -01. Facelift -05. En ny

generation med design som påminner om den på Golf kom -09. Facelift

och motoruppgraderingar -14. Ny generation lanserades -17. Polo ger

nu storbilskänsla, och är nästan lika rymlig som Golf.

VW up! 75 hk

Tillverkad i: Tyskland
Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 3/5 dörrars, 4 pers.
bak halvstel axel

kombisedan

Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 360 cm
vändcirkel 9,8 m

bredd 165 cm höjd 150 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst. 241 cm tjänste-
4,4/4,5 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 936/940 kg tank 35 l
Koldioxid: 101/105 g/km

Motor: 3 cyl 999 cc
Prestanda: 173/173 km/h

75 hk/55 kW

0-100 km/h 13,5/14,9 sek.

vridmoment 95 Nm-3000 v/m
Skatt: 852:-

Kraftöverföring: framhjulsdrift
Pris: fr 136.900:-/146.900:-

5 växlar alt 5-vxl halvautomat

VW Polo

VW Polo 1.0 TSI 95

Tillverkad i: Tyskland/Spanien
Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 5 dörrars, 5 personers
bak halvstel axel

kombisedan

Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 405 cm
vändcirkel 10,6 m

bredd 175 cm höjd 146 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst. 255 cm tjänste-
4,4/4,6 l/100 km vid bl. körning

vikt fr 1145/1180 kg tank 40 l
Koldioxid: 101/105 g/km

Motor: 3 cyl 999 cc direktin-
Prestanda: 187/187 km/h

sprutad bensin turbo 95 hk/70 kW 0-100 km/h 10,8/10,8 sek.

vridmoment 175 Nm-2000 v/m
Skatt: 852:-/1.180:-

Kraftöverföring: framhjulsdrift,
Pris: fr 161.900:-/177.400:-

5 växlar alt 7-vxl DSG-automat

Volkswagen Group Sverige AB

151 88 Södertälje

tel 08 - 553 865 00

www.volkswagen.seVolkswagen

VW up!

VW up!
En bränslesnål minibil med en ganska hög och kantig kaross som

rymmer fyra vuxna. Lanseras på hösten -11. Cross up och e-up hösten

-13. Facelift och teknikuppdaterad -16.

VW Golf/-Sportscombi/-Sportsvan

Den första generationen kom -74 och den aktuella sjätte generationen

-08. Varje generation är litet större och mera rundad i formerna och har

något modernare teknik. Golf har genom åren varit måttstocken för

bilar i kompaktklassen eller lilla mellanklassen. Den kallas därför ofta

Golfklassen. De direktinsprutade bensinturbo motorerna kan köras

snålt, men dieslarna är ännu snålare, särskilt modellen BlueMotion.

Golf Cabriolet -11. En helt ny version med större och lättare kaross

kom hösten -12. Nya kombiversionen, Sportscombi lanserades -13.

Den mer högbyggda Sportsvan kom -14 med 10 cm högre tak och

högre säten samt generösare inner utrymmen. Facelift och

teknikuppgraderad -17, nya motorer -18..

VW Golf

VW Golf 1.0 TSI 115

Tillverkad i: Tyskland
Hjulupphängning: fram fjäderben,

Typ: 3/5 dörrars, 5 personers
bak halvstel axel

kombisedan

Styrning: kuggstång/elservo

Mått/Vikt: längd 426 cm
vändcirkel 10,9 m

bredd 180 cm höjd 145 cm
Bränsleförbrukning:

axelavst 262 cm tjänste-
4,8/4,7 l/100 km vid bl. körn

vikt fr 1237/1257 kg tank 50 l Koldioxid: 109/107 g/km

Motor: 3 cyl 999 cc direktin-
Prestanda: 196/196 km/h

sprutad bensin turbo 115 hk/85 kW 0-100 km/h 9,9/9,9 sek.

vridm 200 Nm-2000 v/m
Skatt: 1.508:-/1.426:-

Kraftöverföring: framhjulsdrift
Pris:  5-d fr 206.900:-/222.400:-

6 växlar alt 7-vxl DSG-automat

VW up! eco up

Samma fakta som för VW up! 60 hk utom: Tjvikt 1033 kg, Motor: bensin/fordons-

gas 3 cyl 999 cc 68 hk/50 kW vridm 90 Nm-3000 v/m, Bränslef: fordonsgas 2,9 kg

/100 km, Koldioxid: 79 g/km, Prest: 164 km/h 0-100 km/h 16,3 s, Pris: fr 162.500:-

VW up! GTI 1.0 TSI

Samma fakta som för VW up! 75 hk utom: Tjvikt fr 1070 kg, Motor: 3 cyl 999 cc

direktinsprutad bensin turbo 115 hk/85 kW vridm 200 Nm-2000 v/m, Kraftöverf:

6 vxl, Bränslef: 4,8 l/100 km, Koldioxid: 110 g/km, Prest: 196 km/h 0-100 km/h 8,8

sek, Pris: fr 134.900:-

VW up! e-up

Samma fakta som för VW up! 75 hk utom: Tjvikt fr 1229 kg,  Motor: elmotor 82 hk/

60 kW vridm 210 Nm-0 v/m, Kraftöverf: steglös automat, Energiförbr: 11,7 kWh/

100 km, Koldioxid: 0 g/km, Prestanda: 130 km/h 0-100 km/h 12,4 sek, räckvidd

eldrift 100 km, Pris: fr 289.900:-

VW Polo 1.0 TGI 90

Samma fakta som för VW Polo 1.0 TSI 95 utom: Tjvikt fr 1260 kg, Motor: 3 cyl

999 cc direktinsprutad bensin/fordonsgas turbo 90 hk/66 kW vridm 160 Nm-

1800 v/m, Kraftöverf: 5 vxl, Bränslef: bensin 4,8 l/100 km, fordonsgas 3,1 kg/100

km, Koldioxid: bensin 110 g/km, fordonsgas 85 g/km, Prestanda: 183 km/h 0-

100 km/h 11,9 sek, Pris: ej fastställt

VW Polo GTI

Samma fakta som för VW Polo 1.0 TSI 95 utom: Tjvikt fr 1355 kg, Motor: 4 cyl

1984 cc direktinsprutad bensin turbo 200 hk/147 kW vridm 320 Nm-1500 v/m,

Kraftöverf: 6 vxl DSG-aut, Bränsleförbr: 5,9 l/100 km, Koldioxid: 134 g/km,

Prestanda: 237 km/h 0-100 km/h 6,7 sek, Pris: fr 250.400:-

VW Polo 1.6 TDI 95

Samma fakta som för VW Polo 1.0 TSI 95 utom: Tjvikt fr 1280/1303 kg, Motor: 4

cyl 1598 cc direktinsprutad turbodiesel 95 hk/70 kW vridm 250 Nm-1500 v/m,

Kraftöverf: 5 vxl alt 7-vxl DSG-aut, Bränsleförbrukning: 3,7/3,9 l/100 km,

Koldioxid: 97/103 g/km, Prestanda: 185/185 km/h 0-100 km/h 11,2/11,2 sek,

Pris: fr 199.900:-/215.900:-

VW Golf 1.5 TSI ACT 130

Samma fakta som för VW Golf 1.0 TSI 115 utom: Tjvikt fr 1280 kg, Motor:

4 cyl 1498 cc direktinsprutad bensin turbo 130 hk/96 kW vridm 200 Nm-1400 v/

m, Kraftöverf: 6 vxl, Bränsleförbr: 4,9 l/100 km, Koldioxid: 113 g/km, Prestanda:

210 km/h 0-100 km/h 9,1 sek, Pris: ej fastställt

Över 100 sidor om de bästa bilfynden 
och säkraste alternativen

Världens Bilar 2020
I Världens Bilar finns massor av spännande läs-
ning om de flesta bilmodellerna 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 be-
gagnade köpen. Den kompletta bilkatalogen 
för alla bilintresserade och de som funderar 
på att införskaffa bil!

108 sidor. Format: 210x275 mm.
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M A X A D  S K Ö R D  I  D I N  PA L L K R A G E

och gurka förrän risken för frostnätter är förbi och se till att avhärda 
dem först, eftersom detta är något som butikerna sällan gör. 

Sensommarsådd
Vissa grönsaker som pak choi, daikon och salladskål är anpassade till 
kortare dagslängd och lämpar sig därför inte att så mitt i sommaren här 
i Skandinavien där vi badar i ljus nästan dygnet om. Sås de för sent på 
våren är dagarna för långa och då går de upp i blom direkt, vilket gör 
både rotfrukter och bladväxter träiga och oaptitliga. Vänta med att så 
dessa grönsaker till efter den 15 juli. När den hetaste perioden är över 
och dagarna börjar bli kortare går de inte lika lätt upp i blom. Sallat, 
spenat och rädisor är grönsaker som inte heller blir lyckade om de sås 
mitt i sommaren – de sås tidigt på våren eller efter den 15 juli. Vid sådd 
i augusti–september händer det att vissa växter övervintrar och ger en 
tidig skörd nästa år.

GRÖNSAKER FÖR SENSOMMARSÅDD• Daikon, mangold, mizuna, pak choi, rädisa, rättika, rucola (senaps
kål och sandsenap), salladskål, salladssenap, sallat, sockerärt, spenat, 
tatsoi och vintersallat (mâche)

Pak choi som 
sås i juli–augusti 
ser så här fin ut 
i november. Tala 
om lång säsong!

Många grön
saker har ätbar 
blast. Hacka  
ner i salladen, 
woken, grytan 
eller torka till 
ett grönsaks
pulver.
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UTNYTTJA RUBBET 
Utnyttja hela växten! När du odlar underjordiska grönsaker såsom lök, vitlök, morötter, röd betor, selleri, rädisor och rättika är det inte bara det  goda under jord du kan använda i matlagningen. Även blasten är ätbar, särskilt späda blad är en delikatess. Plocka inte alla blad på en planta, utan ta lite här och där så kan rotfrukterna samtidigt växa vidare som om ingenting har hänt. Potatisväxter (inklusive chili och tomat) bör man däremot inte äta bladen på.
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S M A R T A R E  O D L I N G  I  PA L L K R A G E

• 2 spetskål, 4 kryddtagetes, 8 sockerärter samt dill (bredsådd) därefter 
12 bindsallat, 12 vintermorot, 6 kinakål och 8 daikon

• 10 gula och 10 röda sättlökar, 20–25 sommarmorot och 8 socker
ärter därefter 4 pak choi, 4 buskbönor, rucola (bredsådd) och 4 
mangold

• 1 tomat, 1 paprika, 1 chili, 1 aubergine därefter 20 vitlök och 20 
schalottenlök (sätts sent på hösten)

E N PA LLKR AGE DE LA D PÅ SE X
Genom att dela in pallkragen i sex delar får du stor variation på skör
den, men här ryms inga större grönsaker som potatis, kål, pumpa eller 
squash eftersom de snabbt tränger undan de andra växterna. Så gärna 
långsamväxande grödor och snabbväxande grödor i ett sicksackmöns
ter, så att de grönsaker som skördas först (som till exempel rädisor och 
spenat) odlas omlott med grödor som är mer långsamväxande (som  
till exempel rödbetor och morötter). Då kan de grönsaker som står  
kvar längre breda ut sina blad över grannytan efter att de snabbväxande 
grödorna skördats. Det ryms mellan 8 och 16 plantor i varje ruta,  
beroende på grönsak. Följande grödor passar att odla i en pallkrage 
delad i sex:
• Spenat, rucola, sommarmorot, rödbeta, bindsallat och rädisa
• Plocksallat, dill, gulbeta, kålrabbi, majrova och låga brytbönor

För ett lyckat resultat i pallkragen krävs skötsel i form av ogräsrens
ning, gödning, gallring och vattning. Kom ihåg att det här är intensiv 
odling och att konkurrensen om den relativt lilla ytan är stor. Resultatet 
blir bra enbart om odlingen sköts ordentligt och tittas till minst varan
nan dag. Om du sår väldigt tätt – vilket de flesta gör – så är det viktigt 
att gallra ordentligt. När plantorna kommit upp, dra upp de minsta så 
att de som står kvar får utrymme att växa till sig. Många grödor kan 
du äta redan på gallringsstadiet som små goda primörer. Det gäller till 
exempel sallat, röd lök, rödbetor, rädisor och morötter. Om du är flitig 
med att gallra kan du så frön eller sätta lök extra tätt eftersom du under 
försommaren drar upp och äter varannan planta, men glömmer du att 
skörda, gödsla, gallra eller vattna som det var tänkt är risken stor att 
resultatet blir en massa små grönsaker som stannar i tillväxt eller går i 
blom innan du hunnit skörda. Känner du på dig att du inte kommer att 
hinna gallra är det bättre att redan från början så med det plantavstånd 
som anges på fröpåsen.

1. Hellre lite av 
varje än mycket 
av en sort? Dela 
in pallkragen i 
fyra delar!

2. Om du har 
sått tätt så 
gallra varannan 
rödbeta och ät 
upp den – blas
ten också!

3. Bönor är ald
rig så goda som 
när de är ny
skördade direkt 
från eget land.

4. Testa nya sätt 
att kombinera 
olika grönsaker 
i pallkragen, se 
bara till att de 
stora inte skug
gar de små.
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Fiat - Ford

Citroën Grand C4 Picasso

Fiat 500X

Fiat 500X
En kompakt crossover presenterad hösten -14. Facelift och
teknikuppgraderad hösten -18. I Sverige saluförs bara modeller med
bensinmotorer och framhjulsdrift. Har en praktiskt hög kaross med plats
för fem plus ett par medelstora väskor bakom uppfällt baksäte.
Lättmanövrerad i stan. Stadig på landsväg och med en fjädring som är
komfortabelt sportigt.

Fiat Doblo

Fiat Doblo
En mycket rymlig ”familjeskåpbil” i stil med Citroën Berlingo, Peugeot
Partner, Renault Kangoo och Volkswagen Caddy. Första generationen
lanserades -00 och den senaste -09. Facelift -15. Lätthanterlig i stan
och inte så bortkommen på landsvägen. Bränslesnål och hyggligt pigg
med dieseln. Finns med både kort och långt axelavstånd för 5
respektive 7 personer. Den långa finns också i en specialversion med
förhöjt tak.

Fiat 500X 1.6
Tillverkad i: Italien Hjulupphängning: fram fjäderben,
Typ: 5 dörrars, 5 personers bak halvstel axel
crossover Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 426 cm vändcirkel 11,5 m
bredd 180 cm höjd 160 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 257 cm tjänste- 6,7 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1350 kg tank 48 l Koldioxid: 154 g/km
Motor: 4 cyl 1598 cc bensin Prestanda: 180 km/h
turbo 110 hk/81 kW 0-100 km/h 11,5 sek
vridmoment 152 Nm-4500 v/m Skatt: 980:-
Kraftöverföring: Pris: fr 179.900:-
framhjulsdrift, 5 växlar

Fiat 500X 1.0 Turbo
Samma fakta som för Fiat 500X 1.6 utom: Tjvikt: fr 1395 kg, Motor: 3 cyl 999 cc
bensin turbo 120 hk/88 kW vridm 190 Nm-1750 v/m, Kraftöverföring:
framhjulsdrift 6 växlar, Bränsleförbr: 5,8 l/100 km, Koldioxid: 133 g/km,
Prestanda: 188 km/h 0-100 km/h 10,9 sek, Pris: fr 194.900:-

Fiat 500X 1.3 Turbo
Samma fakta som för Fiat 500X 1.6 utom: Tjvikt: fr 1395 kg, Motor: 4 cyl 1332 cc
direktinsprutad bensin turbo 150 hk/110 kW vridm 270 Nm-1850 v/m,
Kraftöverföring: framhjulsdrift 6-vxl dubbelkopplingsaut, Bränsleförbr: 6,1 l/100
km, Koldioxid: 140 g/km, Prest: 200 km/h 0-100 km/h 9,1 sek, Pris: fr 249.900:-

Fiat Doblo 1.6 M-JET
Tillverkad i: Italien Hjulupphängning: fram fjäderben,
Typ: 5 dörrars, 5-7 personers bak multilänk
kombi Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 441 cm vändcirkel 11,2 m
bredd 183 cm höjd 185 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 276 cm tjänste- 5,3 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1430 kg tank 60 l Koldioxid: 139 g/km
Motor: 4 cyl 1598 cc direktin- Prestanda: 172 km/h
sprutad turbodiesel 120 hk/88 kW 0-100 km/h 11,3 sek
vridmoment 320 Nm-1750 v/m Skatt: 1.995:-
Kraftöverföring: Pris: fr 234.875:-
framhjulsdrift, 6 växlar

Ford Ford Motor Company AB
Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna
Tel 08-610 09 00
www.ford.se

Fiat 124

Fiat Doblo 1.4 T-JET Natural Power
Samma fakta som för Fiat Doblo 1.6 M-JET utom: Tvikt fr 1540 kg, tank bensin
22 l, fordonsgas 16,2 kg, Motor: fordonsgas/bensin 4 cyl 1368 cc turbo 120 hk/
88 kW vridm 206 Nm-3000 v/m, Kraftöverf: 6 vxl, Bränsleförbr: bensin 7,4 l/100
km bl körn, fordonsgas 4,9 kg/100 km bl körn, Koldioxid: bensin 173 g/km,
fordonsgas 134 g/km, Prest: 172 km/h 0-100 km/h 12,3 sek, Pris: fr 237.100:-

Fiat 124 Spider
Tillverkad i: Japan Hjulupphängning: fram dubbla
Typ: 2 dörrars, 2 personers tvärlänkar, bak multilänk
cabriolet Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 405 cm vändcirkel 9,4 m
bredd 174 cm höjd 123 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 231 cm tjänste- 6,4 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1050 kg tank 45 l Koldioxid: 148 g/km
Motor: 4 cyl 1368 cc Prestanda: 215 km/h
bensin turbo 140 hk/103 kW 0-100 km/h 7,5 sek
vridmoment 240 Nm-2250 v/m Skatt: ej känd
Kraftöverföring: Pris: fr 264.900:-
bakhjulsdrift, 6 växlar

Fiat 124 Spider
En klassiker kommer igen. För 50 år sedan presenterade Fiat den
kompakta cabrioleten 124 Spider, designad av karosserifirman
Pininfarina. Nu kommer den igen fast utvecklad tillsammans med
Mazda och deras MX-5, Miata. Bilen tillverkas i Japan av Mazda, så det
garanterar en väl sammansatt bil.

Fiat 124 Spider Abarth
Samma fakta som för Fiat 124 Spider utom: Tjvikt fr 1060/1080 kg, Motor: 4 cyl
1368 cc bensin turbo 170 hk/125 kW vridm 250 Nm-2500 v/m, Kraftöverf:
bakhjulsdrift 6 vxl alt 6-vxl aut, Bränsleförbr: 6,4/6,6 l/100 km, Koldioxid: 148/
153 g/km, Prestanda: 232/229 km/h 0-100 km/h 6,8/6,9 sek, Pris: fr 365.000:-/
385.000:-
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Ford Fiesta
Den första generationen av denna småbil kom -76 och den sjätte
generationen, släkt med Mazda2, kom -08. Lättkörd både i stan och på
landsvägen. Facelift och nya motorer hösten -12. Nya snabba ST-
versioner -16. Helt ny generation lanserad -17.

Ford Fiesta

Ford Fiesta 1.1 85 hk
Tillverkad i: Tyskland Hjulupphängning: fram fjäderben,
Typ: 5 dörrars, 5 personers bak halvstel axel
kombisedan Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 404 cm vändcirkel 10,1 m
bredd 174 cm höjd 148 cm Bränsleförbrukning:
axelavst. 249 cm tjänste- 4,4 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1130 kg tank 42 l Koldioxid: 115 g/km
Motor: 3 cyl 1084 cc Prestanda: 170 km/h
85 hk/63 kW 0-100 km/h 14,0 sek
vridmoment 110 Nm-3500 v/m Skatt: 360:-
Kraftöverföring: Pris: fr 155.800:-
framhjulsdrift, 5 växlar

Ford Fiesta 1.0T EcoBoost 100 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.1 85 hk utom: Tjvikt fr 1163/1206 kg, Motor:
3 cyl 998 cc bensin turbo 100 hk/74 kW vridm 170 Nm-1500 v/m, Kraftöverf: 6 vxl
alt 6-vxl aut, Bränslef: 4,5/5,4 l/100 km, Koldioxid: 105/123 g/km, Prest: 183/180
km/h 0-100 km/h 10,5/12,2 sek, Pris: fr 163.300:-/175.300:-

Ford Fiesta Active 1.0T EcoBoost 100 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.0T EcoBoost 100 hk utom: Tjvikt fr 1163/
1206 kg, Motor: 3 cyl 998 cc bensin turbo 100 hk/74 kW vridm 170 Nm-1500 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl alt 6-vxl aut, Bränslef: 4,9/6,2 l/100 km, Koldioxid: 113/138 g/km,
Prest: 183/180 km/h 0-100 km/h 10,5/12,2 sek, Pris: fr 184.300:-/196.300:-

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 140 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.1 85 hk utom: Tjvikt fr 1164 kg, Motor: 3 cyl
999 cc direktinsprutad bensin turbo 140 hk/103 kW vridm 180 Nm-1500 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 4,8 l/100 km, Koldioxid: 109 g/km, Prest: 202 km/h 0-
100 km/h 9,0 sek, Pris: fr 198.300:-

Ford Fiesta Active 1.0 EcoBoost 140 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.0T 140 hk utom: Tjvikt fr 1164 kg, Motor: 3
cyl 999 cc direktinsprutad bensin turbo 140 hk/103 kW vridm 180 Nm-1500 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 5,3 l/100 km, Koldioxid: 118 g/km, Prest: 202 km/h 0-
100 km/h 9,0 sek, Pris: fr 199.300:-

Ford Fiesta 1.5T ST 200
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.1 85 hk utom: Mått/Vikt: längd 407 cm höjd
147 cm, tjvikt fr 1238 kg, Motor: 3 cyl 1496 cc direktinsprutad bensin turbo 200 hk/
147 kW vridm 290 Nm-2000 v/m, Kraftöverf: 6 vxl, Styrning: vändcirkel 11,2 m,
Bränslef: 5,0 l/100 km, Koldioxid: 136 g/km, Prest: 230 km/h 0-100 km/h 6,7 sek,
Pris: fr 213.800:-

Ford Fiesta 1.5 TDCi 85 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.1 85 hk utom: Tjvikt fr 1191 kg, Motor: 4 cyl
1499 cc direktinsprutad turbodiesel 85 hk/63 kW vridm 215 Nm-1750 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 3,8 l/100 km, Koldioxid: 99 g/km, Prest: 175 km/h 0-100
km/h 12,5 sek, Pris: fr 185.800:-

Ford Fiesta Active 1.5 TDCi 85 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.5 TDCi 85 hk utom: Tjvikt fr 1191 kg, Motor:
4 cyl 1499 cc direktinsprutad turbodiesel 85 hk/63 kW vridm 215 Nm-1750 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 3,9 l/100 km, Koldioxid: 104 g/km, Prest: 175 km/h 0-
100 km/h 12,5 sek, Pris: fr 206.800:-

Ford Fiesta 1.5 TDCi 120 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.1 85 hk utom: Tjvikt fr 1207 kg, Motor: 4 cyl
1499 cc direktinsprutad turbodiesel 120 hk/88 kW vridm 270 Nm-1750 v/m,
Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 3,8 l/100 km, Koldioxid: 101 g/km, Prest: 195 km/h 0-
100 km/h 9,0 sek, Pris: fr 213.800:-

Ford Fiesta Active 1.5 TDCi 120 hk
Samma fakta som för Ford Fiesta 1.5 TDCi 120 hk utom: Tjvikt fr 1207 kg,
Motor: 4 cyl 1499 cc direktinsprutad turbodiesel 120 hk/88 kW vridm 270 Nm-1750
v/m, Kraftöverf: 6 vxl, Bränslef: 3,9 l/100 km, Koldioxid: 104 g/km, Prest: 195 km/h
0-100 km/h 9,0 sek, Pris: fr 224.800:-

Ford EcoSport

Ford EcoSport
En kompakt crossover med praktisk hög och rymlig kaross. Lanserad -16.
Facelift och teknikuppgraderad -17.

Ford EcoSport 1.0T EcoBoost 100 hk
Tillverkad i: Rumänien Hjulupphängning: fram fjäderben,
Typ: 5 dörrars, 5 personers bak halvstel axel
crossover Styrning: kuggstång/elservo
Mått/Vikt: längd 402 cm vändcirkel 10,6 m
bredd 177 cm höjd 165 cm Bränsleförbrukning:
axelavst 252 cm tjänste- 5,0 l/100 km vid bl. körning
vikt fr 1337 kg tank 52 l Koldioxid: 120 g/km
Motor: 3 cyl 999 cc direktinsprutad Prestanda: 180 km/h
bensin turbo 100 hk/77 kW 0-100 km/h 12,7 sek
vridmoment 170 Nm-1400 v/m Skatt: ej fastställd
Kraftöverföring: framhjulsdrift, Pris: fr 171.800:-
6 växlar

Ford EcoSport 1.0T EcoBoost 125 hk
Samma fakta som för Ford EcoSport 1.0T EcoBoost 100 hk utom: Tjvikt fr 1325
kg, Motor: 3 cyl 999 cc direktinsprutad bensin turbo140 hk/103 kW vridm 200
Nm-1400 v/m, Kraftöverföring: framhjulsdrift 6 vxl alt 6-vxl aut, Bränslef: 5,0 l/100
km, Koldioxid: 119/140 g/km, Prest: 189 km/h 0-100 km/h 11,2 sek, Pris: fr
178.800:-/203.550:-

Ford EcoSport 1.0T EcoBoost 140 hk
Samma fakta som för Ford EcoSport 1.0T EcoBoost 100 hk utom: Tjvikt fr 1325
kg, Motor: 3 cyl 999 cc direktinsprutad bensin turbo140 hk/103 kW vridm 200
Nm-1400 v/m, Kraftöverföring: framhjulsdrift 6 vxl, Bränslef: 5,3 l/100 km,
Koldioxid: 125 g/km, Prest: 189 km/h 0-100 km/h 11,2 sek, Pris: fr 211.300:-

Ford EcoSport 1.5 TDCi 125 hk
Samma fakta som för Ford EcoSport 1.0T EcoBoost 100 hk utom: Tjvikt fr 1372
kg, Motor: 4 cyl 1498 cc direktinsprutad turbodiesel 125 hk/90 kW vridm 300 Nm-
1750 v/m, Kraftöverföring: fyrhjulsdrift 6 vxl, Bränslef: 4,8 l/100 km, Koldioxid: 127
g/km, Prest: 160 km/h 0-100 km/h 14,0 sek, Pris: fr 231.550:-

Ford Focus
Denna bil i Golfklassen, dvs lilla mellanklassen, debuterade -98 och fick
facelift -01. Andra generationen, på samma plattform som Ford Focus
C-Max, Mazda3 och Volvo S40/V50, kom -04. En ny generation
lanseras i Europa -11. Nya snåla motorer -12, med bl a 3-cylindriga
bensinmotorn med mjuk gång och god drivkraft. Facelift och nya
motorer -14. Supersportiga RS presenterad -15. Helt ny generation
lanserad -18 med nya tre- och fyrcylindriga motorer.

Ford Focus

43

139:-
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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 fa-
miljens behov. Knivarna ligger 
stadigt i handen och deras kar-
bondesign ger dem en modern 
känsla. Knivsetet levereras i en 
praktisk och fin presentask – 
perfekt som julklapp till hushål-
let, landstället, släkt eller goda 
vänner!

5 knivar +
 1 keramisk skalare.

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

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

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

46

45

449:-
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100 recept på snabba, goda och  
gröna middagar!

Vego på 30 minuter
Vegetariska och veganska recept med inspira-
tion från världens alla hörn – perfekt för de som 
önskar äta mer grönt eller variera sin redan gröna 
vardagsmat. Här finns mustiga grytor, pizzor, pasta 
och annat gott från Medelhavet, rätter med ris, 
nudlar och rotfrukter såväl som fantastiska vegeta-
riska burgare, pannkakor och tacos. Därutöver finns 
matiga sallader, tillbehör, röror och sist men inte 
minst massa tips på hur du förvandlar resterna till 
snabba, goda och miljösmarta rätter.

182 sidor. Format: 172x225 mm.

47

 Vacker kokbok för alla som älskar  
 havets läckerheter
Tommy Myllymäki:

Fisk & skaldjur
Mästerliga recept anpassade efter hemmakö-
ket och på råvaror som oftast finns i mat-
butiken. Bland bokens cirka 80 recept finns 
flertalet varianter på enkla vardagsfiskar, bl.a. 
gräddstekt sej med tomatvinägrett eller lax 
med purjolök och rödvinssås. På mer exklusiva 
råvaror finns recept som ostron med ponzu 
och sesamolja eller pocherad piggvar med vit-
vinssås på löjrom. Och i sann Myllymäki-anda 
är boken full av spännande smakkombinatio-
ner – många som du säkerligen inte tänkt på 
själv!

184 sidor. Inbunden. Format: 195x250 mm.

48
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P A S T A  M E D  G R Ö N K Å L 

O C H  A V O K A D O

Pasta med grönkål och avokado

För några år sedan började det cirkulera ett recept på nätet på pasta 

med avokado skapat av en smart finsk bloggare. Sedan kom grönkålen 

och tog världen med storm. Avokado är ju onekligen gott, så varför 

inte låta de två storma ihop? Äter du ost kan du servera pastan med 

riven pecorino – fårost – eller parmesan istället för vegesan. 

1. Koka upp vatten i en kastrull eller vattenkokare. Tillsätt salt och 

koka pastan enligt anvisning på förpackningen. 

2. Ta bort den hårda mittstocken på grönkålen och repa resten  

i mindre bitar. 

3. Skala vitlöken och skiva den tunt. Finhacka chilin. 

4. Rosta valnötterna i en stekpanna utan fett under omrörning. Hacka 

nötterna grovt eller mortla dem när de svalnat något. 

5. Fräs grönkålen, vitlöken och chilin mjuka i olja i ca 4 minuter. Vänd 

ned nötterna och låt dem bli varma. 

6. Kärna ur avokadon, mosa köttet och krydda med salt och peppar. 

7. Häll av pastan men spara ca 1 dl av kokvattnet. Blanda pastan  

med kokvattnet, grönkålen och avokadoröran. Krydda med salt och 

peppar och garnera med basilikablad. Servera med rejält  

med vegesan. 

4  P O R T I O N E R

400 g äggfri pasta, 

t ex spaghetti 

300 g färsk grönkål

3 vitlöksklyftor

½–1 chilifrukt

1 dl valnötter

3 mogna avokador

salt och svartpeppar

olivolja till stekning

basilika till garnering 

T I L L  S E R V E R I N G

vegesan (se recept s 179)

82

Dela fisken i fyra portionsbitar.

Lägg en skiva bröd på varje fiskbit eller doppa fisken 

i brödsmulor.

Stek fisken med brödsidan neråt i smör i en stekpanna 

på medelvärme tills brödet är gyllenbrunt. Vänd och 

stek cirka 2–3 minuter på andra sidan eller tills gösen 

har en innertemperatur på 47 grader.

Stek kantareller och lök i smör i en stekpanna på 

medelvärme. Tillsätt grädden och låt den koka in, smaka 

av med ost, salt och peppar.

Lägg upp fisken på tallrikar, fördela kantareller runt 

om och klicka på sikrom. Garnera med dill.

Den här rätten tycker jag påminner om kantarelltoast. När du steker fisken med finskivat bröd eller 

brödsmulor får den en vacker yta som ofta håller längre än vanlig panering.

Brödstekt 

gös 

600 g gösfilé utan skinn

2 dl siktade brödsmulor 

eller 4 finskurna skivor vitt bröd

400 g kantareller, rensade

3 msk finhackad schalottenlök

2 ½ dl vispgrädde 

1 dl riven prästost

80 g sikrom

1 dl plockad dill

smör till stekning

salt och nymald svartpeppar

4 personer

MED KANTARELLER, SIKROM OCH DILL
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Fräs räkskal, lök, morot, fänkål, chili, cayennepeppar 

och lagerblad i olja i en stor kastrull tills skal och grön-

saker börjar få lite färg.
Tillsätt tomaterna och stek tills de börjar mosa sig. 

Häll i vinet och koka upp. Tillsätt grädden och koka upp 

igen. Fyll på med vatten så att allt precis täcks. Koka 

cirka 30 minuter, ta av och låt dra 30 minuter.

Sila soppan. Koka ihop några minuter, tillsätt basilika 

och smaka av med salt.

Gör alltid räksoppa på skalen som blir över när du använder räkor. Även om du bara köpt ½ kg – spara, frys in 

och slå ihop till en stor batch. Jag tycker ALLA skaldjur blir godare om man drar ur dem med mejeriprodukter 

från början och istället fryser in en färdig soppa och inte bara fond.

Räksoppa

räkskal från 1 kg räkor

1 gul lök, grovhackad

1 morot, skivad

½ fänkål (100–150 g)

1 röd chili, skivad 

2 krm cayennepeppar

1 lagerblad

2 tomater, grova bitar

2 dl torrt vitt vin

5 dl vispgrädde

½ kruka basilika, 

plockad och finstrimlad

matolja till stekning
salt

4 personer

MED TOMAT, CHILI 

OCH BASILIKA

150927.indd   144
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Kul pekbok med ljudknapp – 
för alla småttingar som gillar 
maskiner!
Bok med ljud:

Stora maskiner
Tryck på knappen för att höra maski-
nerna och tutandet på byggplatsen!
Jocke har en fullspäckad dag framför 
sig. Först ska det grävas ett djupt hål 
vilket sannolikt blir väldigt lerigt. Sedan 
ska Jocke och Roxy bygga en ny väg, 
och slutligen behöver Dan hjälp vid 
stenbrottet. Men för en stor och glad 
maskin som Jocke kan det inte bli 
bättre. TUT TUT!

8 sidor. Inbunden. Format: 180x182 mm.

49

Faktabok för småbarnen med 
spännande flikar att öppna!

Alla bajsar!
Ja, det gör vi alla. Fotbolls- och pop-
stjärnor gör det, prinsar och prinses-
sor gör det, du gör det och även alla 
djuren! I denna roliga bok med flikar 
kommer svar på frågor som många 
barn undrar över, t.ex. vad bajs är för 
något, varför det luktar illa, vart det tar 
vägen när man spolar toaletten och 
mycket mer.

14 sidor. Inbunden. 
Format: 167x197 mm.

50

Tut Tut!
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Del 9 i Jan Guillous romansvit om 
mänsklighetens blodigaste århundrade
Jan Guillou:

Den andra dödssynden
En ny generation Lauritzen ger sig in i fastig-
hetsbranschen och en ekonomisk kapplöpning 
som leder till väldiga vinster. Eller avgrunden. 
Eric Letangs advokatbyrå ställs inför helt andra 
påfrestningar när mordet på landets statsminister 
får rättssamhället att knaka i fogarna. 1980-talets 
vildsint egoistiska stämningar är på väg att bli det 
socialdemokratiska folkhemmets svanesång. Allt 
kan hända. Och det händer.

Ca 450 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.

  Nervkittlande thriller     
med kriminalinspektören    
Emma Sköld!
Sofie Sarenbrant:

Skamvrån
En flicka lägger sig på en spårvagnsräls i Bromma 
och sluter ögonen. I en annan del av Sverige ham-
nar en man i en djup grav i skogen. Ingen av deras 
nära och kära känner till den annalkande katastro-
fen. Kommer deras liv gå att rädda? De två drab-
bade är inte bekanta, men har något livsavgörande 
gemensamt. Nu är det upp till kriminalinspektör 
Emma Sköld att hitta sambandet innan det är för 
sent. En skrämmande deckare om akuta samtidsfrå-
gor som psykisk ohälsa och självmord.

411 sidor. Inbunden. Format: 145x217 mm.

51
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Fotograf: Peter Knutson.

Fotograf: Thron Ullberg.
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Stilfull och praktisk ljuskälla   
till hushållet!

Portabel bordslampa
Fashionabel batteridriven bordslampa som 
skänker ett milt sken utan att blända – per-
fekt på matbordet, hyllan eller fönsterkar-
men. Lampans utsida har en matt svart finish 
medan insidan har en snygg kopparfärg, och 
inuti ”glödlampan” gömmer sig en ljusslinga 
med 10 st LED-lampor. Lampan drivs på 
batterier så att den enkelt förflyttas dit den 
behövs utan krav på vägguttag.

Storlek: ca 17 cm hög och 16,5 cm bred.
Drivs på 3 st AA-batterier (ingår ej).

53

54
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Förhöj rummet med massor 
av hemtrevliga ljuspunkter

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

Längd: ca 3 meter. Drivs med 2 st AA-batterier (ingår ej).
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Fem matbehållare för middagar, luncher, rester mm!

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

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

5 dagars mat på mindre än  
2 timmar i köket

Veckans mat på 2H
Matjournalisten Keda Black lär oss att förbe-
reda veckans mat på under 2 timmar. Boken 
presenterar 5-dagars menyer för 13 veckor, 
kompletta inköpslistor, enkla steg för steg-
instruktioner och givetvis en himla massa 
trevliga recept på goda och hälsosamma 
måltider för hela familjen. Det gör vardagen 
enklare och frigör tid till annat. Lösningen på 
en av våra mest tidskrävande vardagssysslor 
– matlagningen!

186 sidor. Inbunden. 
Format: 194x260 mm.
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Häng med på äventyr  
till Tjuvarnas stad

Bamse och  
Tjuvstaden
I denna sagobok måste 
världens starkaste och 
snällaste björn, Bamse, 
rädda Farmor från den 
elake Reinard Räv.
För att lyckas måste Bamse, 
Skalman och Lille Skutt 
bege sig på ett spännande 
äventyr genom den mys-
tiska Trollskogen och in i 
Tjuvarnas stad. Det är en 
saga om vänskap och om 
hur lätt det är att bli elak om 
man inte får vara med!

45 sidor. Inbunden. Format: 265x207 mm.

Nu blir det ännu roligare 
att lära sig läsa, skriva och 
räkna!
Två pysselböcker:

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

32 + 32 sidor. 
Format: 210x297 mm.
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Två album till 
kanonpris!
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Stor och 
handgjord 
docka!

Tre gastkramande pocketböcker   
för alla deckarfans!

Deckarpaketet
Bakom din rygg (Sofie Sarenbrant)
Allt förändras när Angelina börjar på Salong De 
Luca, Östermalms hetaste frisörsalong. Svartsjuka, 
falskhet och rivalitet uppstår, och kunder till salong-
en hittas mördade. Vad döljer sig egentligen bakom 
Angelinas perfekta fasad?

Hennes iskalla ögon (Carin Gerhardsen)
Två kvinnor försvinner spårlöst en fredagsnatt i 
Stockholm. Conny Sjöberg finner obehagliga likhe-
ter mellan fallen, och under ytan döljer sig en histo-
ria om fysisk och psykisk misshandel, narcissism och 
en ondska som söker de mest sårbara.

Killing Pablo Escobar (Mark Bowden)
I denna prisbelönta faktabok, skriven som en deck-
are, får vi följa amerikanernas 16 månader långa 
jakt på Pablo Escobar, vars kokainimperium höll 
en nation som gisslan och vars skräckvälde endast 
kunde få ett slut med Escobars död.

3 pocketböcker. 
388 + 374 + 413 sidor.

59

Pynta hemmet med en 40 cm stor tygdocka!
Tygdekoration:

Ängel
Tygdekorationer har vuxit i intresse i Skandinavien och här 
erbjuds en vacker och handgjord ängel med stickad klänning, 
fluffig luva, guld- och glittertäckta vingar, busigt hår och ett glatt 
leende på läpparna. Jättefin på fönsterkarmen, byrån eller i 
bokhyllan, med de söta benen hängandes utanför.

Storlek: ca 40 cm hög.

60

189:-
Ord. pris 229:-



32

61 Uppfinningsrika och roliga  
experiment för barnen!

Coola experiment
Coola experiment innehåller fler än 50 roliga 
experiment med olika typer av material. Vi 
får lära oss att skapa vulkaner, osynligt bläck, 
regnbågar, flygplan och mycket mer. Varje 
experiment beskrivs med tydliga bilder, steg 
för steg-instruktioner samt beskrivningar av 
vad som sker och varför. Låt barnen experi-
mentera och samtidigt lära sig kemi, fysik 
och massa annat kul-att-veta!

128 sidor. Inbunden. Format: 230x285 mm.
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Fin atlas med roliga bilder och fakta!

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

32 sidor. Inbunden. 
Format: 223x282 mm.

62
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Många timmars pyssel som håller   
hjärnan i trim!

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

300 sidor. Format: 111x179 mm.

63

 Smidigt anteckningsblock till kylskåpet

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

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

64
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Fäst på kylskåpet 
– den perfekta 
inköpslistan!

59:-
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65 Goda soppor med varierade  
råvaror, smaker och konsistenser

52 soppor
Välj och vraka mellan vegetariska sop-
por, klassiker med en twist, mustiga och 
heta alternativ, svalkande soppor för 
sommaren eller varianter med lyxigare 
råvaror. Vad sägs om rostad tomatsoppa 
med citronbakad fetaost, majssoppa 
med kyckling och korianderolja eller en 
skaldjurs- och musselsoppa med kokos-
grädde och citrongräs? Mums.
Soppor för alla smaker och massa goda 
tillbehör som bröd, röror och toppingar!

139 sidor. Inbunden. Format: 200x230 mm.

Närmare 100 recept på utsökta 
hembakade bröd!

Bröd, bröd, bröd
Få saker sprider samma välbefinnande som 
doften och smaken av nygräddat bröd. Här 
får du recept, råd och genvägar för att baka 
ett makalöst gott bröd. De drygt hundra 
recepten är tydliga, enkla och uppdelade på 
bakning för hand eller med degblandare. 
Här finns bl.a. scones, rostbröd, knäckebröd, 
limpor, baguetter, de bästa surdegsbröden, 
pizzadeg och populära sötebröd. Så fram 
med bunke och mjöl och njut av hantverket 
och smakerna!

254 sidor. Inbunden. 
Format: 190x230 mm.

66
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PUMPASOPPA    
MED SVAMP, MAJS OCH BACON

En färgstark soppa med några av höstens bästa råvaror. Baconet kan ersät-
tas med salta bbq-mandlar om du vill ha en helt vegetarisk soppa. 

4 portioner

800 g pumpa, ex. butternut eller 
 hokkaidopumpa
1 mjölig potatis
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
olja till stekning
1 msk riven färsk ingefära
1 liter kyckling- eller grönsaksbuljong
1 dl crème fraiche
1 msk limesaft
salt

SVAMP- OCH BACONTOPPING
150 g bacon
250 g trattkantareller eller skogs-
 champinjoner
olja till stekning
1 rå majskolv
chiliflakes

TILL SERVERING
strimlad bladpersilja
tunt skivad röd chili

1. Skär skalet av pumpan, ta bort kärnorna och skär köttet i bitar. 
Skala och skär potatisen i bitar. Finhacka löken. 

2. Fräs löken mjuk i olja i en kastrull på medelvärme i cirka  
5 minuter. Tillsätt ingefäran och fräs i 30 sekunder till. Tillsätt 
pumpan, potatisen och buljongen. Koka upp och koka i cirka  
25 minuter tills grön sakerna är mjuka. 

3. Mixa soppan slät. Tillsätt crème fraiche och limesaft. Smaka av 
med salt. 

4. Strimla baconet och stek det knaprigt i lite olja. Ta upp och låt 
rinna av på hushållspapper. Skär eventuellt svampen i bitar. Stek 
den på hög värme i lite olja tills vätskan försvinner. Skär kornen 
av majskolven och blanda med svampen. Tillsätt baconet och låt 
allt bli varmt. Smaka av med chiliflakes. 

5. Toppa soppan med svampblandningen. Garnera med bladper-
silja. Servera gärna med extra chili.

TIPS!

Bbq-mandlar är rökta med exempelvis hickory. Det finns lite olika 
märken och du hittar dem bland snacksen i affären. 

FÅGEL, FISK OCH MITTEMELLAN
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TOM KHA GAI     

MED GRÖNSAKER

När citrongräs och limeblad har gett smak åt den här sötstarka soppan silas 

de bort och säsongens grönsaker får ta plats. Välj de du gillar men bäst blir 

sådana som inte behöver koka så länge.

4 portioner

1 gul lök

3 vitlöksklyftor

1 tumstor bit färsk ingefära

2 citrongrässtjälkar

2 röda bird’s eye chili

olja till stekning

6 limeblad

5 shiitakesvampar

2 burkar kokosmjölk, ca 800 g

5 dl kycklingbuljong

1 msk limesaft

2 msk fisksås

2 tsk socker

2 kycklingbröst

400 g grönsaker i bitar ex. socker - 

 ärter, broccolibuketter, morot,  

 champinjoner, salladslök

TILL SERVERING

färsk koriander

tunt skivad chili

1. Skala och finhacka löken. Skala och skär ingefäran i bitar. Dela 

citrongräset på längden och banka på det med knivskaftet. Kärna 

ur och finhacka chilin. Fräs löken i olja i en kastrull i cirka 2 minu-

ter. Tillsätt citrongräset, ingefäran och chilin. Fräs i 2 minuter till. 

2. Tillsätt limeblad, svamp, kokosmjölk och kycklingbuljong och 

koka i cirka 15 minuter. Sila och smaksätt soppan med limesaft, 

fisksås och socker. 

3. Skär kycklingen i tunna skivor. Tillsätt kycklingen och sänk 

värmen. Sjud i cirka 7 minuter tills kycklingen är färdig. Koka  

med grönsaker som exempelvis broccoli och morot de sista  

2 minuterna så att de blir al dente. Lägg i lättkokta grönsaker 

som sockerärter, champinjoner och salladslök när soppan är 

färdig. 

4. Garnera soppan med koriander och servera med extra chili för 

den som gillar het mat. 

64 baguetter

FIKON- OCH HASSELNÖTSBAGUETTER
5  S M Å  B A G U E T T E R  .  1 0  T I M M A R  .  A R B E T S I N S AT S  1  AV  5

Det här brödet gick först under benämningen julbaguette, men efter att en granne utnämnt det 
till det godaste brödet bestämde vi att det skulle få ett mer året runt-anpassat namn. Det passar 
bra att baka om man har lite flytande vört över från julbaket, men det går att baka utan vört också.

Deg
100 g (6 st) torkade fikon 
3 g ( 3 krm ) jäst
350 g ( 3 ½ dl ) kallt vatten
450 g ( 7 ½ dl ) rågsikt
15 g (1 msk) flytande vörtextrakt
50 g ( 2 ½ msk) mörk sirap
10 g ( 1 ½ tsk) salt
1 tsk hela kardemummakärnor
100 g (1 ½ dl ) hasselnöts kärnor

Hållbarhet och förvaring 
Klarar sig fint i 2—3 dagar inlindade  
i en handduk. 

1 Hacka fikonen grovt. Rör ihop alla ingredienser till en deg i en bunke. 
Degen behöver inte knådas, bara röras tills den precis går ihop — antingen  
för hand eller med degblandare. Täck bunken med lock eller plastfolie och  
låt degen jäsa i rumstemperatur i cirka 8 timmar. 

2 Skrapa ut degen på ett mjölat bakbord (använd rågsikt) och vik ihop till  
ett paket (se sidan 56). Täck med bakhandduk och låt jäsa i 45 — 60 minuter.

3 Sätt ugnen på 250 grader i god tid, minst 30 minuter före gräddning.

4 Dela degen i fem långa längder, rulla dem försiktigt i rågsikt tills de blir 
cirka 25 cm och lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. Gör små snitt  
i längderna och sätt in i mitten av ugnen. Grädda tills baguetterna har fått 
 fin färg, 15 —20 minuter. Låt svalna på galler.
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ENKLA LJUSA BRÖDET

1  B R Ö D  .  4  T I M M A R  .  A R B E T S I N S AT S  2  AV  5

Deg
10 g ( ¹⁄5 pkt ) jäst

350 g ( 3 ½ dl ) kallt vatten

450 g ( 7 ½ dl ) vetemjöl special

10 g ( 1 ½ tsk ) salt

Hållbarhet och förvaring

Brödet är godast de första två dagarna, 

sedan går det fint att rosta eller att steka 

i lite olja. Förvara brödet stående på 

skärbrädan med snittytan nedåt.  

Ska du frysa in det rekommenderar  

jag att du skivar det först.

Utan degblandare

1 Rör ihop alla ingredienser till en deg i en bunke. Degen behöver inte knådas, 

bara röras tills den precis går ihop. Täck bunken med lock eller plastfolie och  

låt degen vila i cirka 30 minuter.

2 Vik degen: ta tag i degens ytterkant med fuktad hand, dra försiktigt i den  

och vik in den mot mitten. Ta nytt tag tills du har gått varvet runt (se föregående 

uppslag). Täck bunken och låt degen vila i ytterligare 30 minuter.

3 Upprepa degvikningen i förra momentet, täck bunken och låt degen vila  

i cirka 1 timme.

4 Skrapa ut degen på en bakhandduk rejält mjölad med vetemjöl och vik  

ihop degen till en limpa (se föregående uppslag). Vänd degen så att skarven 

hamnar nedåt. Vik över handdukens kanter och låt degen jäsa i 45 — 60 minuter.

5 Sätt ugnen på 250 grader i god tid, minst 30 minuter före gräddning.  

6 Lägg degen med skarven uppåt på en plåt med bakplåtspapper. Eller skjutsa  

in brödet direkt på en baksten. Sänk temperaturen till 230 grader och grädda 

brödet i mitten av ugnen i cirka 35 minuter. Låt svalna på galler.

Med degblandare

1 Blanda alla ingredienser och kör degen på medel- 

hastighet i 10 minuter. Täck bunken med lock eller  

plastfolie och låt degen vila i cirka 1 ½ timme.

2 Följ punkterna 4 —  6 ovan.

16 limpor
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Det här enkla brödet kan ses som ett grundrecept på ljusa bröd, och det går att variera lite  

som man vill. En tumregel kan vara att ersätta ungefär en femtedel av vetemjölet med ett  

mjöl som har mer smak och karaktär, till exempel rågmjöl, fullkornsdinkel eller emmer vete  

( en personlig favorit ! ). Ökar du vattenmängden en aning har du en enkel ciabattadeg. 

 Du måste inte följa tidsangivelserna slaviskt i receptet, anpassa dem istället lite efter ditt  

eget schema. Om du behöver gå ifrån degen en längre stund ställer du den bara i kylskåpet. 

Där kan den stå tills du har tid att fortsätta. Och var inte så försiktig när du gräddar brödet  

— låt det få rejält med färg!  
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Praktisk termometer för   
både ugn och kastrull

Kökstermometer
Med en kökstermometer är det lätt att 
hålla koll på temperaturen i kött, kyck-
ling, fisk och annat. Placera bara stickan 
i köttet, ställ in önskad temperatur, släng 
in formen i ugnen och luta dig tillbaka. 
Termometern ringer när temperaturen 
är uppnådd. Och resten av tiden kan den 
användas som en vanlig timer. Snabbt 
och enkelt!

Drivs på 1 st AAA-batteri 
(ingår ej).

68

Enkla och återförslutningsbara 
fryspåsar

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

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

67

139:-
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   Godispåsen med sött, syrligt och salt!

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

700 gram godis.

450 gram Ahlgrens bilar    
– nu som stora limousiner!

Ahlgrens 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.

69

70
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Följ med i firandet, sjung och dansa och 
upptäck hur det hela började!
DVD:

Mamma Mia!    
Here we go again
Äntligen får vi återvända till den grekiska ön 
Kalokairi i ännu ett magiskt och musikaliskt 
ABBA-äventyr! Det är 11 år sedan den första Mamma 
Mia-filmen släpptes. I uppföljaren är Sophie (Amanda 
Seyfried) gravid, och liksom sin mamma Donna 
(Meryl Streep) kommer hon att behöva ta risker. 
Originalensemblen med Stellan Skarsgård, Pierce 
Brosnan och Colin Firth återvänder tillsammans med 
nytillskotten Lily James, Andy Garcia och Oscarvinna-
ren Cher. Det blir en härlig film fylld med musik och 
tidlösa ABBA-hits!

Speltid: 1 tim. 54 min. 
Språk: Engelska. Text: Svenska.

71

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

Astrid Lindgren
Alla har vi minnen av Astrid Lindgrens oför-
glömliga sagor, från böcker, film och annat. 
De har en speciell plats i våra hjärtan. I denna 
enorma filmbox ryms samtliga 23 av Astrid 
Lindgrens 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.

139:-
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73 Magiskt julalbum med Kalle Anka 
och hans vänner!

Carl Barks jul
Carl Barks är känd för sina skrattretande serier om 
Kalle Anka och även som skaparen av Joakim von 
Anka. Här finner vi serier tecknade och skrivna 
av mästaren själv! Här finns massor av lustiga och 
oförglömliga ögonblick att skratta till, såsom när 
Kalle får tiotusentals kalkonkycklingar levererade 
till sitt nya jobb, eller när han och Knattarna tvingas 
fira jul i en fyr mitt ute på havet. Ett julalbum fyllt 
med spännande och kyliga äventyr men med 
många värmande skratt! 

52 sidor. Format: 210x297 mm.

89:-

Den självklara kalendern för     
alla sportintresserade

Fotbollskalendern 2020
Ha koll på månadens aktiviteter och de bästa fotbolls-
spelarna. Varje blad pryds av fotbollsstjärnor såsom 
Messi, Ronaldo, Salah och Harry Kane samt innehåller en 
faktaruta med spelarens längd, vikt, position och kän-
netecken. Och givetvis finns det även gott om plats för 
anteckningar om månadens händelser! Håll alla bollar i 
luften med Fotbollskalendern 2020!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 210x430 mm.

Antoine
Griezmann

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
48

23 24 25 26 27 28 29

49

30 1 2 3 4 5 6

50

7 8 9 10 11 12 13

51

14 15 16 17 18 19 20

52

21 22 23 24 25 26 27

1

28 29 30 31 1 2 3

  Klemens Rune  Katja Linus 
Asta Malte Sune 

 Andreas Ossian Beatrice Lydia Barbro 
Sven Niklas 

 Angelika Virginia Anna Malena Daniela Alexis Lucia 

 Sixten Gottfrid Assar 
Stig Abraham 

Isak Moses 

 Tomas Jonatan Adam 
Eva 

 Staffan Johan 

 Benjamin Natalie 
Set Sylvester 

 
Svea Alfrida 

December 2020

3 i advent

2 i advent

1 i advent

Finlands 
självständighetsdag

Luciadagen

Julafton

Annandag jul

Nyårsafton

 
 Gudrun Katarina 

 Astrid 
 

 

 Anders Oskar Beata 
 Barbara 

 Nikolaus 

 Angela 
 

 Malin Daniel Alexander 
 

 Sten 
 

 
 

 
 Israel 

 
 Natanael 

 
 

 Stefan Johannes 

 
 Natalia 

Abel 
 

 
 Alfred 

Nyårsdagen

Juldagen

4 i advent

Söndagen e. jul

Nobeldagen

Värnlösa barns dag

Söndagen e. nyår

Drottningens
födelsedag

Namn: Antoine Griezmann
Född: 21 mars1991
Längd: 176 cm
Vikt: 73 kg
Klubb: Atlético Madrid
Tidigare klubbar: Real SociedadPosition: Anfallare
Styrkor: Bollhållare, passningar, långskott, avslut  
Nationalitet: Frankrike

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35

24 25 26 27 28 29 30

36

31 1 2 3 4 5 6

37

7 8 9 10 11 12 13

38

14 15 16 17 18 19 20

39

21 22 23 24 25 26 27

40

28 29 30 1 2 3 4

                 Bartolomeus Louise Östen Raoul Leila Hampus Albertina 

 Vidare Samuel Justina Alva Gisela Heidi Lilly 

 Roy Hulda Annette Turid Helny Åslög Sture 

 Ida Siri Daga Magnhild Orvar Fredrika Lisa 

 Matteus Moritz Tea Gert Tryggve Einar Rigmor 

 Leonard Mikaela Helge Ragna Love Osvald Frank 

September 2020
12 e. trefaldighet

14 e. trefaldighet

Den helige 
Mikaels dag

  Lovisa  Rolf Fatima Hans Albert 

 Arvid Sam Justus Alfhild  Adela Lilian 

 Kevin Alma Anita Tord Dagny Åsa  

 Ronja Sigrid Dag Hildegard    Elise 

  Maurits Tekla Gerhard  Enar Dagmar 

 Lennart Mikael  Ragnar Ludvig Evald Frans 

13 e. trefaldighet

Internationella 
fredsdagen
FN

15 e. trefaldighet

16 e. trefaldighetHöstdagjämning

Mohamed
Salah Ghaly

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

Kanelbullens dag

Mickelsmäss

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9

24 25 26 27 28 29 1

10

2 3 4 5 6 7 8

11

9 10 11 12 13 14 15

12

16 17 18 19 20 21 22

13

23 24 25 26 27 28 29

14

30 31 1 2 3 4 5

                           Mats 
Sivert 

Torkel 
Lage    Maria 

 Elvira 

 Erna Gunvor Adriana 
Tove Ebbe Camilla 

Siv 

 Torleif 
Ada Egon Viktoria Greger Maud Christel 

 Gilbert Gertrud Edmund Josefina 
Kim Bengt 

Kent 

 Gerd Rafael 
 Emanuel 

Ralf Morgan 
Jens 

 Holmfrid Ester Hervor Ingemund Nanna Marlene  
Irja 

Mars 2020
1 i fastan

Jungfru Marie 

bebådelsedag

Kronprinsessans

namnsdag

Vårdagjämning

Internationella
kvinnodagen - FN

Palmsöndagen

Världsvattendagen

FN

Marie bebådelsedag
Sommartiden börjar 

Flytta fram klockan 

en timme
Våffeldagen

 Mattias Sigvard Torgny 
 

 
 Albin 

 Ernst Gunborg Adrian 
Tora Ebba 

 Saga 

 Torbjörn 
Edla Edvin 

 
 Matilda Kristoffer 

 Herbert 
 Edvard Josef Joakim 

 Kennet 

 Gerda Gabriel 
 

 Rudolf Malkolm Jonas 

 Holger 
 Harald Gudmund Ferdinand Marianne Irene  

Fettisdagen
Blåmåndagen

Askonsdagen

2 i fastan

Victor 
Nilsson 
Lindelöf 

Namn: Victor Nilsson Lindelöf

Född: 17 juli 1994

Längd: 187 cm
Vikt: 80 kg
Klubb: Manchestr United

Tidigare klubbar: Västerås SK,  

SL Benfica B
Position: Mittback

Styrkor: Spänstig, aggressiv,  

reaktionssnabb, effektiva brytningar

Nationalitet: Sverige

Earth Hour

Skottdagen

3 i fastan

Tranafton

5 i fastan

FYNDPRIS
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76

Den prisbelönte barmästaren Mathin  
Lundgrens allra bästa drinkar!

Barmästarens manual
Drinkar & snacks från grunden
Boken utgår från de klassiska drinkarna och guidar oss 
vidare till spännande varianter och personliga skapel-
ser – alla med sin egen smak och charm. Vi lär oss vilka 
spritsorter och tillbehör som passar ihop, vad man ska 
ha i barskåpet, om is, fantastiska tilltugg och vad man 
ska tänka på vid hemmabaren. Lär dig blanda utsökta 
drinkar som gästerna minns långt efter att festen är 
slut.

153 sidor. Format: 177x245 mm.

75

  Inspirerande grillrecept för  
  alla smaker!

Enkelt, gott och 
grillat!
Här finns massor av inspirerande och 
lättlagade recept på kött, fisk, fågel, 
vegetariskt, röror och såser, marinader, 
desserter och fantastiska tillbehör. Det 
finns något för alla smaker, t.ex. sallads-
knippen med flankstek, grillad sötpota-
tis med parmesan, abborre med citron 
och dill, heta grillspett eller gino på frukt 
och vit choklad. Alla recept, tips och 
råd som behövs för en lyckad grillkväll.

123 sidor. Inbunden. Format: 205x230 mm.
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Färgglada strumpor för alla tillfällen

Färgade strumpor 
6-pack
Sex par bekväma strumpor i en härlig bland-
ning 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.

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

   Storlek 33/36

   Storlek 37/40

   Storlek 41/45

6-pack78
79

77

6-PACK

149:-

MEGAKRYSSETSverige runt

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

Janne Richard ©Photography

FYNDPRIS

89:-
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80
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 klurig-
heter om svenska städer, kändisar, 
kultur, natur och mycket mer!

Format: 890x700 mm.

Nästan en meter 
korsord!
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41

Klassisk jultidning i extra    
tjockt jubileumsnummer!

Smålänningens jul
I år har det gått 95 år sedan Smålänningens Jul gavs 
ut för första gången, vilket firas med ett extra tjockt 
jubileumsnummer. Smålänningens jul är en omtyckt 
jultidning med fina gamla anor – känd för sina tidlösa 
noveller av stora svenska författare. Årets tidning 
fortsätter i samma anda med berättelser av Vilhelm 
Moberg, Bernhard Nordh, Erik Asklund och många fler. 
Smålänningens Jul bjuder in familjen till högläsning, 
trollbinder både vuxna som barn och ger alla en stund 
av verklig njutning.

40 sidor. Format: 235x325 mm.

Boken för alla som älskar jakt- och  
friluftslivshumor

Bäcka-Markus    
Mästerskott
Skratta gott till Birger Lundqvists (1916-2004) 
humoristiska berättelser om jägargubbar, kryp-
skyttar, fiskare, knipsluga torpare och mustiga 
allmogetyper! Här får vi följa jägaren och skogs-
karln Bäcka-Markus, Birger Lundqvists mest kända 
karaktär. Berättelserna utspelar sig någon gång 
på 1920-talet i ett lantligt Ångermanland, där 
Bäcka-Markus beger sig ut på jaktstigar och vida 
fiskevatten. Och under sina äventyr hamnar han 
i diverse besvärliga men underhållande situatio-
ner som får smilbanden att dra. Det är en bok om 
jägare, fiskare, vanligt folk och en sann äkta humor!

255 sidor. Inbunden. 
Format: 130x210 mm.

79:-

119:-

81

82

95-årsjubileum   
– extra tjockt nummer!
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Härlig almanacka med bilder    
från Sveriges alla hörn

Sverigealmanacka 2020
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.

Havsbad i Skåne.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
27

29 30 1 2 3 4 5

28
6 7 8 9 10 11 12

29
13 14 15 16 17 18 19

30
20 21 22 23 24 25 26

31
27 28 29 30 31 1 2

32

3 4 5 6 7 8 9

 Peter Elof Aron Rosa 
 Ulrika Laila 

 Esaias 
 

 Jörgen André Eleonora Herman 

 Joel 
 Ragnhild Reinhold 

 Fredrik 
 

 Margareta 
 Magdalena 

 Kristina 
 

 

  Botvid 
 

 Helena 
 Karin 

  Arne Ulrik Alfons Dennis Silvia 
 

 Petra Leif Mirjam Rosita Aurora Ulla Ritva 

 Jessika Klas Kjell Örjan Andrea Ellinor Hermine 

 Judit Folke Ragnvald Reine Bruno Fritz Sara 

 Greta Johanna Madeleine Emma Kerstin Jakob Jesper 

 Marta Seved Olof Algot Elin Per Kajsa 

 Tage Arnold Alrik Inez Denise Sylvia Roland 

8 e. trefaldighet

Juli
2020

Rötmånaden 
börjar

Sjusovardagen

4 e. trefaldighet

6 e. trefaldighet

9 e. trefaldighet
Drottningens
namnsdag

Apostladagen

Kronprinsessans 
födelsedag

Kristi förklarings 
dag

Fruntimmers-
veckan börjar

Kräftpremiär

Blommande körsbärsträd i Göteborg.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18

27 28 29 30 1 2 3

19
4 5 6 7 8 9 10

20
11 12 13 14 15 16 17

21
18 19 20 21 22 23 24

22
25 26 27 28 29 30 31

23

1 2 3 4 5 6 7

 Engelbrekt Tyra 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 

  Ture    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 

Norges 
Nationaldag

4 i påsktiden

Mors dag

Maj 
2020

Första Maj

Kristi-
Himmelsfärds-
dag

Valborgs-
mässoafton

Konungens 
födelsedag

Europadagen

Teckenspråkets 
dag

Pingstdagen

Danmarks 
grundlagsdag

Världsmiljödagen - FN

Sveriges 
nationaldag
Svenska flaggans 
dag

5 i påsktiden

Bönsöndagen

Söndagen 
f. pingst

Internationella 
pressfrihesdagen
FN

Heliga 
trefaldighets 
dag

Pingstafton

30 i Ramadan

Annandag 
Pingst

Vinter i Lappland.

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52

23 24 25 26 27 28 29

1

30 31 1 2 3 4 5

2

6 7 8 9 10 11 12

3

13 14 15 16 17 18 19

4

20 21 22 23 24 25 26

5

27 28 29 30 31 1 2

Januari 
2020

 

 Adam 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 
 

  
 

 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 

 

Trettondagsafton

1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

Kyndels-
mässodagen

3 e. trettonded.

Kyndels-
mässodagen

Söndagen 
e. jul

Nyårsafton

Annandag Jul
Juldagen

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Förintelsens 
minnesdag 
FN

Julafton

Värnlösa 
barns dag

Söndagen 
e. nyår

Drottningens
födelsedag

Kasper

Trettondedag jul

Lättanvänd fältguide till de vanligaste 
svamparterna!

Svampar i Sverige   
& Nordeuropa
Här hittar du kortfattade beskrivningar och vik-
tiga kännetecken på vanliga svampar i svenska 
och nordeuropeiska skogar. Arterna presenteras 
med fina färgfotografier och fakta om växtplats, 
kännetecken, vilka som är ätliga och vad för 
sorter de lätt förväxlas med. För nybörjare finns 
även ett lättläst introduktionskapitel med massa 
bra-att-veta! En perfekt bok för alla svampletare 
och de som gillar att vandra i skogen!

160 sidor. 
Format: 130x180 mm.

98:-
Ord. pris 110:-

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 134:-

84

83



Gör kalaset eller middagsbjudningen 
extra magisk med guldiga och silvriga 
stearinljus

4 st guld- och silverljus
Ett fint set med två guldfärgade och två silverfär-
gade stearinljus. Två av ljusen är mönstrade med 
täta, stilrena ringar runtom medan de övriga två 
är omönstrade. Blanda dem såsom du vill och 
sätt en ny prägel på vardagsrum och kök. För de 
tillfällen när hemmet ska vara lite extra fint!

4 stycken stearinljus. Längd: ca 25 cm.

198:-

89:-

Uppladdningsbar och böjbar tändare

Elektrisk tändare
Nu slipper du införskaffa nya tändstickor eller fylla på tändargas. 
En smart uppladdningsbar tändare som du tänder med ett enkelt 
knapptryck. Tack vare längden är du alltid långt ifrån lågan och den 
böjbara toppen gör det enkelt att komma åt i lyktor och djupa ljus-
hållare. Lågan brinner i upp till 7 sekunder per knapptryck och när 
batteriet väl tar slut laddas den enkelt via USB-kontakt.

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

Vackra ljuslyktor i kopparfärg

2 st ljuslyktor
Tända ljus i lyktor känns både varmt och 
välkomnande, speciellt en mörk vinterkväll. 
Dessa lyktor är gjorda i metall och det smak-
fulla mönstret släpper igenom gott om ljus. 
Superfina på t.ex. soffbord eller fönsterkarm.
Tänd lyktorna, vira in dig i en skön filt och 
njut av en bra bok.

2 st ljuslyktor. Format: 6x10 cm och 5x8 cm.139:-

85

86

87

43
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189:-
Ord. pris 249:-

Fortsättningen på bästsäljaren  
Happy Food!

Happy Food 2.0
Stjärnkocken Niklas Ekstedt och vetenskapsjour-
nalisten Henrik Ennart presenterar den senaste 
forskningen inom mat och lycka följt av goda mid-
dagar för vardag och fest. I den första Happy Food 
diskuterades hur vår ökande psykiska ohälsa hänger 
ihop med vår västerländska mat och livsstil, och här 
i uppföljaren utökas matens koppling till lyckan! 
Visste du t.ex. att familjemåltiden är en preventiv 
åtgärd mot brottslighet, och att olika råvaror passar 
bättre vid olika tider på dygnet? Boken bjuder på nya 
djupdykningar inom s.k. superråvaror och ännu fler 
lyckorecept som får oss att njuta och må bra. Snabba 
vardagsrätter för barnfamiljen, trerättersmenyer för 
helgen och allt däremellan!

251 sidor. Inbunden. Format: 175x243 mm.

88

Brygg kombucha och syra kimchi   
för att boosta din hälsa!

Enkel kombucha    
& kimchi
Raw food-drottningen Erica Palmcrantz Aziz delar 
med sig av sina bästa recept på kombucha och 
kimchi. Kombucha är ett sötat fermenterat te och 
kimchi fermenterade grönsaker, båda med ursprung i 
Asien. Fermenteringen skapar en bakteriekultur som 
visat sig bidra till friskare mage samt stärkt immun-
försvar och prestationsförmåga. Här lär vi oss göra 
egen kombucha och kimchi och även andra godsaker 
som smoothies, nice cream, juicer, raw ostar, växtba-
serad yoghurt och syrade grönsaker.

96 sidor. Inbunden. Format: 175x218 mm.

89

198:-
Ord. pris 225:-
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179:-
Ord. pris 229:-

Tre sanna och gripande berättelser i 
pocketform
Pocketpaket:

Sanna berättelser
Slav (Jason Johnson, Anna)
Anna reser från Rumänien till London för att stu-
dera, men där kidnappas hon. Under nio månader 
misshandlas och utnyttjas hon, men Anna vägrar 
att låta sig knäckas. Till slut lyckas hon fly och tar 
revansch på sina kidnappare och hallickar. 
Skadad (Cathy Glass)
En fruktansvärd berättelse om ett utsatt barn. 
Åttaåriga Jodie hade en barndom av vanvård, för-
summelse och avskyvärda händelser. Till slut finner 
hon tillit till Cathy Glass som hjälper henne att 
återhämta sig från det fruktansvärda hon upplevt.
Allt för min bror     
(Cathy Rentzenbrink)
Sommaren 1990 blev Cathys älskade bror på-
körd av en bil. Han överlevde, men åtta år senare 
måste familjen fatta ett omänskligt svårt beslut 
– huruvida de ska stänga av maskinen som håller 
Matty vid liv.

3 pocketböcker. 338 + 256 + 320 sidor.

91

Visp, pensel och slickepott i silikon!

Bakset, 3 tillbehör
Här får du tre färgglada attiraljer för dina äventyr i 
köket. Perfekta för att snabbt slänga ihop en middag 
som omelett, paj och pannkakor eller för bakande av 
goda bröd, bullar, kakor mm. Tre smidiga tillbehör 
som underlättar matlagningen och bakandet!

Visp, pensel och slickepott i silikon och plast.

90

149:-
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94:-
Ord. pris 144:-

Vacker gräddvit kruka med 
emblem och fat i guldfärg

Terrakottakruka 
med fat
Denna mycket fina kruka är 11,5 cm 
hög och användbar till allt möjligt. 
Fyll den med en vacker bukett i 
vardagsrummet eller färska kryddor i 
köket, samla pennorna i barnens rum 
eller sätt i ett fint blockljus. Ja, möjlig-
heterna är oändliga. Och oavsett vad 
den används till så blir det en höjd-
punkt i rummet!

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

92

Alla hundälskares favoritalmanacka

Söta valpar Almanacka 
2020
Häng upp denna almanacka och låt massa gosiga 
hundvalpar pryda väggen! En praktisk almanacka 
med namnsdagsregister, gott om plats för anteck-
ningar och ett nytt oemotståndligt motiv varje må-
nad. En almanacka som skänker glädje året runt!

13 blad. Spiralbunden. Format: 224x320 mm.

93

Pudel

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52

23 24 25 26 27 28 29

1

30 31 1 2 3 4 5

2

6 7 8 9 10 11 12

3

13 14 15 16 17 18 19

4

20 21 22 23 24 25 26

5

27 28 29 30 31 1 2

Januari 
2020

 

 Adam 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  

    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  

Trettondagsafton

1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

Kyndels-
mässodagen

3 e. trettonded.

Kyndels-
mässodagen

Söndagen 
e. jul

Nyårsafton

Annandag Jul
Juldagen

Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Förintelsens 
minnesdag 
FN

Julafton

Värnlösa 
barns dag

Söndagen 
e. nyår

Drottningens
födelsedag

Kasper

Trettondagsafton

Rottweiler

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
31

27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9

33
10 11 12 13 14 15 16

34
17 18 19 20 21 22 23

35 24 25 26 27 28 29 30
36

31 1 2 3 4 5 6

 
 

Botvid 
 

 
Helena 

 
Karin 

 
 

Arne 
Ulrik 

Alfons 
Dennis 

Silvia 
 

 
 

 
 

 
 

Stella 
 

 
Verner 

Ellen 
Magnus 

Bernhard 
Jon 

Henrietta 
Signe 

 
 

Lovisa 
 

Rolf 
Fatima 

Hans 
Albert 

 
Arvid 

Sam 
Justus 

Alfhild 
 

Adela 
Lilian 

 
Marta 

Seved  
Olof 

Algot 
Elin 

Per 
Kajsa 

 
Tage 

Arnold 
Alrik 

Inez 
Denise 

Sylvia 
Roland 

 
Lars 

Susanna 
Klara 

Kaj 
Uno 

Estelle 
Brynolf 

 
Valter 

Lena 
Måns 

Bernt 
Jonna 

Henrika 
Signhild 

 Bartolomeus 
Louise 

Östen 
Raoul 

Leila 
Hampus 

Albertina 
 

Vidar 
Samuel 

Justina 
Alva 

Gisela 
Heidi 

Lilly 

Drottningensnamnsdag

10 e. 
trefaldighet

12 e. 
trefaldighet

11 e. 
trefaldighet

8 e. 
trefaldighet

9 e. 
trealdighet

Augusti 
2020

Kräftpremiär

Surströmmings-premiär

13 e. 
trefaldighet

Sjusovardagen

Lagotto Romagnolo 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40

28 29 30 1 2 3 4

41
5 6 7 8 9 10 11

42
12 13 14 15 16 17 18

43
19 20 21 22 23 24 25

44
26 27 28 29 30 31 1

45

2 3 4 5 6 7 8

 Lennart Mikael  Ragnar Ludvig Evald Frans 

                Jenny Birgitta  Ingrid Harry Erling 

 Valfrid Berit  Hedvig  Antonia  

 Tore  Ursula Marika Severin Evert Inga 

 Amanda  Simon  Elsa Edit  

  Hubert  Eugen  Ingegerd  

 Leonard Mikaela Helge Ragna Love Osvald Frank 

 Bror Jennifer Britta Nils Inger Harriet Jarl 

 Manfred Birgit Stellan Hillevi Finn Toini Lukas 

 Tor Sibylla Yrsa Marita Sören Eilert Ingalill 

 Rasmus Sabina Simone Viola Isabella Edgar  

 Tobias Hugo Sverker Eugenia Gustav Adolf Ingela Vendela 

FN-dagen

Alla helgons 
dag

Tacksägelse-
dagen

19 e. 
trefaldighet

Söndagen e.
alla helgons dag

Den helige
Mikaels dag

22 e. 
trefaldighet

Oktober 
2020

Allhelgonadagen

Kanelbullens dag

Sommartiden 
upphör, flytta tillbaka
klockan en timme

Hubertusdagen

Mickelsmäss

20 e. 
trefaldighet

Internationella 
barndagen 

Gustav Adolfsdagen

Fars dag

89:-
Ord. pris 136:-
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Stor karta över världens länder och hav
Plansch:

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

Format: 839x470 mm. Levereras i skyddande papprulle.

Underlätta resandet 
med en bagagevåg

Bagagevåg
En stor del av svenskarna 
reser utomlands 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. Stressa inte 
mer än nödvändigt inför 
resan – ha en bagagevåg 
hemma.

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

94
79:-

95

149:-

Stor karta   
– nästan    
1 meter bred!



48

FYNDPRIS

89:-
Ord. pris 119:-

Rolig pysselbok med världens   
starkaste tjej!
Pippi Långstrump:

Måla och rita
Färglägg med Pippi och hennes vänner.
Denna fina målarbok är fylld med roliga Pippi-
motiv. De 48 sidorna innehåller massor av kul 
som måste ritas och färgläggas och ger många 
timmars underhållning för alla barn.

48 sidor. Format: 210x300 mm.

97

Fiberpennor i   
regnbågens alla färger

24-pack:

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

24 fiberpennor. Längd: 16 cm.

96

79:-
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149:-
Ord. pris 189:-

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, kom-
presser, bandage, engångshandskar, våtservet-
ter för rengöring och sårtvätt, sax, tejp, pincett, 
säkerhetsnålar, visselpipa, kompass mm. Stå inte 
tomhänt om någon i din närhet gör sig illa – ha 
ett Första hjälpen-set hemma, i träningsväskan, 
bilen och båten.

Storlek: 16x10x5 cm. 51 tillbehör.

98

En steg för steg-guide till överlevnad med 
egna resurser!

Prepparens guide:
Överlev på lång sikt
Även om en naturkatastrof, pandemi eller kraftnätskol-
laps kan kännas osannolik är det intressant att föreställa 
sig hur livet skulle se ut i en krissituation. Många av oss 
har upplevt tillfälligt dåligt vatten, längre strömavbrott 
eller saknad tillgång till telefon och internet. Prepparens 
guide tar detta ett steg längre och behandlar problem 
som uppstår när inget återgår till det normala på veckor, 
månader eller till och med år. Boken lär ut viktigt-att-veta 
som kan vara kritiskt för vår överlevnad, t.ex. hur man renar 
vatten, skapar matförråd och förbereder med t.ex. porta-
bla solpaneler.

215 sidor. Inbunden. 
Format: 145x215 mm.

99

169:-
Ord. pris 212:-
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Rolig bok som lär barnen massor av svenska 
och engelska ord!

Mina första 1000 ord
På sidorna finns detaljrika bilder som ger varje ord ett 
sammanhang och inbjuder till samtal och underlättar 
inlärningen. Boken är till hjälp både för den som vill lära 
sig nya ord och de som vill se hur orden stavas. På varje 
uppslag finns även en söt liten anka gömd. Kan du hitta 
den?

63 sidor. Inbunden. Format: 237x312 mm.

Det perfekta bokpaketet för minstingarna!

Sagodags med Greta Gris:
6 små böcker
Detta lilla bokpaket innehåller 6 stycken charmiga 
småsagor med den omtyckta Greta Gris. Pekböck-
erna är på 8 sidor vardera och innehåller sagorna: 
Kungligt kalas, En sömnig prinsessa, Kungen, kocken 
och trollkarlen, Georgs drake, Riddaren Modige Georg 
och Prinsessan Greta.

6 böcker á 8 sidor,  48 sidor totalt. 
Inbundna.  Format: 90x90 mm.

100

139:-

102

98:-
Ord. pris 114:-

Lek brandkår med denna roliga byggsats!
Byggsats 66 bitar:

Brandbil
Skojig fyrhjuling med flak, brandman och brand-
stege! Kul byggsats som levereras i en fin kartong. 
Följ steg för steg-guiden för att se vilka klossar som 
behövs och hur de ska sättas ihop. Byggklossarna är 
kompatibla med andra byggklossar på marknaden.

66 bitar. Innehåller små bitar. 
Rekommenderas för barn 3 år och uppåt.

101

149:-
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Planeringskalender i extra stort  
format – 28 x 47 cm!

Familjens STORA   
planeringskalender 
2020
Familjens STORA planeringskalender innehåller hela 
sex kolumner per blad – en kolumn per familjemed-
lem. Tack vare det stora formatet finns extra mycket 
utrymme för planerande, anteckningar och mycket 
mer. Komplett kalender i stort format och med 
extra kolumn – för den stora och aktiva familjen!

13 blad. Spiralbunden. Format: 280x470 mm.

103

FYNDPRIS

139:-
Ord. pris 189:-

Rejäla kassar för             
att samla och sortera återvinningen

Återvinningskassar
Påsarna är uppmärkta med symboler för papper, plast och glas så att du enkelt särskiljer veckans återvinning. 
Materialet är kraftigt så att de tål lite stryk och dessutom står ordentligt. Materialet är lätt att torka rent och 
tack vare bärhandtagen får du enkelt med dig återvinningen till stationen. Få ordning på sopsorteringen 
med ett par ordentliga återvinningspåsar!  Format: 31x31x43 cm.

98:-
Ord. pris 129:-

104
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Sköna och fluffiga sockor som passar de flesta

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

Material: 99% polyester, 1% elestan.

105

Vacker metallstjärna med  
smakfullt ljus

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

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

106

149:-
Ord. pris 179:-

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 150:-



53

FYNDPRIS

169:-
Ord. pris 236:-

Världens värsta brottslingar berättar

Seriemördare
Den världsberömde kriminologen Christopher Berry-
Dee har vunnit förtroende hos mördare världen över, 
besökt dem i högsäkerhetsfängelserna och i detalj 
intervjuat dem om deras hemska brott. I denna upprö-
rande men fascinerande bok presenteras hur seriemör-
dare med egna ord beskriver sin skoningslösa och tvångs-
mässiga jakt på våld, död och skräck. Boken har blivit en 
bästsäljare och en klassiker i sin genre och är ett måste för 
alla som är intresserade av hur världens värsta kriminella 
tänker.

Ca 350 sidor. Inbunden. Format: 155x226 mm.

Spännande läsning om WW2!

Andra världskrigets 
myter
Vi tror att vi vet allt om andra världskriget, 
men trots det florerar fortfarande missförstånd 
om vad som hände. Författarna har samlat de 
främsta historikerna och experterna för att 
dissekera våra vanföreställningar. I tjugo bidrag får 
vi ta del av den senaste forskningen om en rad 
olika aspekter av andra världskriget. Här diskuteras 
antaganden som att den sovjetiska ekonomin 
inte kunde mäta sig med Tysklands industriella 
styrka, att flygbombningarna ledde till Tysklands 
kapitulation och att kamikazepiloterna offrade sig 
i onödan.

Ca 300 sidor. Inbunden. Format: 155x226 mm.
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169:-
Ord. pris 224:-
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Hitta rätt bland alla stjärnbilder!

Min stora guide till 
stjärnhimlen
En stjärnklar kväll ser man cirka 3000 stjärnor 
med blotta ögat. För att få rätsida på dem har 
människan under årtusenden skapat stjärnbil-
der med spännande namn och historier – vilka 
förklaras här! Den här boken lär oss på ett mycket 
pedagogiskt sätt att hitta stjärnbilder, galaxer och 
planeter. Med hjälp av enkla steg lär sig läsaren att 
följa mönstren på himlavalvet och navigera vidare 
till galaxer och andra himlakroppar. En spännande 
och lärorik bok för både barn och vuxna!

128 sidor. Inbunden. Format: 223x283 mm.

110

Fullspäckad guide till superpopulära 
Fortnite!

Officiell Fortnite  
överlevnadshandbok
Allt du behöver veta för att dominera i Battle 
Royale! Denna officiella överlevnadsbok inne-
håller allt från grundläggande spelupplägg till 
avancerade manövrer – här finns alla tricks du 
behöver för att stå som segrare! Gå igenom 
öns olika platser, få en överblick av alla vapen, 
ta reda på stridsknepen, lär dig bygga, tänk 
igenom taktiken, lagspelet och mycket mer.

112 sidor. Inbunden. Format: 158x238 mm.

139:-
Ord. pris 156:-

109

149:-
Ord. pris 156:-
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139:-

Ficklampa med justerbart ljus

Ficklampa
Nuförtiden använder många mobilen 
som ficklampa, men ibland är det varken 
praktiskt eller tillräckligt. Denna ficklampa 
drivs med 3 st AAA-batterier och avger ett 
ljus på 120 lumen. Du kan fokusera ljuset för 
att lysa upp på längre avstånd, alternativt 
bredda ljuset för att täcka större ytor. Det är 
en utmärkt ljuskälla för kvällspromenader i 
vintermörkret, när du ska upp på vinden 
eller behöver inspektera motorn på bilen.

Längd: 13,4 cm. Drivs på 3 st AAA-batterier (ingår ej).

113

55

Härlig ljusslinga för trädgården 
eller julgranen

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

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

Armband med kardborrband för mobiltelefoner

Smartphone sportarmband
Ha mobilen när till hands under löprundan, promenaden, 
på gymmet med mera. Sätt telefonen i sportarmbandet 
och spänn fast det på överarmen. Skärmens touchfunktion 
fungerar genom plasten och du kan se sms, besvara samtal, 
styra musik och mycket mer direkt på armen.

Passar de flesta telefoner. Innermått: 9x16 cm. Fönsterstorlek: 7,5x14 cm. 
OBS! På grund av plasten går det ej att låsa upp telefoner med 
fingeravtryck, däremot med pinkod.

FYNDPRIS

129:-
Ord. pris 149:-

112

198:-
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179:-
Ord. pris 249:-

Förhöj dina blombuketter med en 
vacker glasvas!

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

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

114

Ljuvlig doftolja i fin presentförpackning!
Doftolja:

Lilac & Wild Rose
En fin presentförpackning med 100 milliliter aroma-
tisk 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 pinnar du använder 
desto starkare doft. Behagligt doftande olja som 
för tankarna till ett avslappnande spa!

100 ml doftolja. 12 doftpinnar.

149:-
Ord. pris 189:-

115
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Lär dig knyta knopar för båten,   
hemmet och trädgården!

Knopar
I denna roliga kartong finner du två tampar och en övnings-
bok med praktiska knopar. Tamparna har olika tjocklek, 
är cirka 2 meter långa och perfekta att öva med. Boken 
innehåller 11 användbara och vanligt förekommande knopar 
såsom råbandsknop, pålstek och dubbelt halvslag, och 
samtliga presenteras med tydliga steg för 
steg-instruktioner. Det är både roligt och 
nyttigt att kunna! Lär dig knopar 
och ligg säkert i hängmattan!

36 sidor. Format: 169x222 mm.
2 st tampar cirka 2 meter långa.

116

149:-
Ord. pris 156:-

Över 100 utmanande problem   
som sätter hjärnan i arbete!

Mensa:
Utmanande tankenötter
Knepiga tankenötter framtagna av Mensa – det 
internationellt kända sällskapet för personer med 
hög IQ. Problemen varierar i svårighetsgrad och du 
hittar snabbt roliga klurigheter som sätter hjärnan i 
högvarv. Och allteftersom utvecklas dina färdigheter 
så att du kan tackla svårare problem. En onekligen 
klurig men rolig bok som ger många timmars 
underhållning!

176 sidor. Format: 130x200 mm.

117

139:-
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Historien om hur Professor Wille Vingmutter 
blev Professor Leif GW Persson!
Leif GW Persson:

Professor Wille Vingmutter
Leifs dröm som liten var att bli mästerdetektiv och 
minst sagt så lyckades han. Men vägen dit var full av 
blod, svett och tårar. Här får vi följa Leif under skolan, in-
troduktionen till polisyrket och givetvis hans mångåriga 
karriär. Vi får insyn i hur utredningar går till, hur samarbe-
tet med kollegorna fungerat och undermåliga polisutred-
ningar. Dessutom får vi följa några av de mest uppmärk-
samma morden i Sveriges historia. En fängslande bok om 
Leif GW Persson, hans yrkesliv och allt runtomkring.

544 sidor. Inbunden. Format: 142x222 mm.

118

Hellbergs deckardebut i efterlängtad nyutgåva!
Björn Hellberg:

Gråt i mörker
Vad händer med en person som sedan barnsben föröd-
mjukats och mobbats av en rå och oförstående omgiv-
ning? Hur långt kan man driva en individ utan att ved-
erbörande slår tillbaka? Gråt i mörker är Björn Hellbergs 
lovordade deckardebut som nu nästan fyrtio år senare 
utkommer i nyutgåva. Boken utgör starten för kommissa-
rien Sten Wall. I boken hålls invånarna i Staden i skräck av 
en mördare som styrs av ett omättligt revanschbegär. Och 
som har fantasi nog att locka sina offer in i fällan på ett extra 
försåtligt sätt.

Ca 250 sidor. Inbunden. 
Format: 135x210 mm. 129:-

Ord. pris 178:-

119

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 294:-

Fotograf: Thron Ullberg.

Fotograf: Mats Andersson.
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Roliga klurigheter för alla åldrar

444 roliga & kluriga gåtor
I 444 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 smil på läpparna!
Bjud dig själv och din omgivning på ett gott skratt!

112 sidor. Inbunden. Format: 140x217 mm.

–Vad får man om man korsar en orm med en igelkott?
–Flera meter taggtråd.

–Vad kallar man grisarnas ID-kort?
–Fläskleg.

120

Två kortlekar och spelhäfte i fin 
presentask!

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

2 kortlekar. Spelhäfte på 24 sidor och med 11 spel.

121
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Läs om de bästa fotbollsspelarna 
och hetaste ligorna!

Fotbollens största 
stjärnor
Här finns massor av häftiga bilder och fakta 
om världens målfarligaste anfallare, vär-
defullaste mittfältare och bästa målvakter. 
Bläddra i boken, se alla spännande bilder 
och läs om spelare som Messi, Ronaldo, 
Victor Nilsson-Lindelöf och Kosovare Asllani 
samt de bästa ligorna i Europa. Dessutom 
finns det en fullspäckad guide till EM 2020!
Häng med i matchen med Fotbollens 
största stjärnor, fullmatad med spelarpor-
trätt, fakta och bilder!

48 sidor. Inbunden. Format: 210x270 mm.

122

Strumpor för sportande och kalla fötter

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

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

    Storlek 37/40

    Storlek 41/45

123
124

5-PACK

149:-
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126
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

49:-
Ord. pris 64:-

FYNDPRIS

289:-
Ord. pris 349:-

Modern och 
interaktiv  
inredning!

Tavla med  
LED-ram
Med den här inter-
aktiva tavlan kan 
du sprida ett glatt 
meddelande till 
omgivningen – t.ex. 
”Välkommen hem”, 
ett roligt skämt eller 
några inspirerande 
ord. Det medföljer 
155 tecken uppdelade 
på vanligt förekom-
mande bokstäver 
och några bra-att-ha 
tecken. Ramens ljus 
belyser meddelandet 
och lyfter fram tavlan 
i rummet. Sprid ett 
glatt meddelande till 
omgivningen!

Format: ca 20x30 cm. 
Drivs på 2 st CR2032-batterier (ingår).

125

Lysande   
bokstavstavla 
med 155 tecken!
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Magisk julkokbok med klassiker samt 
spännande vegetariska alternativ

Niklas Jul
Mästerkocken Niklas Ekstedts bästa recept för 
ett lyckat julbord, samlade i en vacker kokbok 
med guldpräglat omslag. Här finns Niklas bästa 
julköttbullar, rödbetssallad med äpple och pep-
parrot, smaksatta sillar, gubbröra, revbensspjäll, 
lax på olika sätt samt desserter som saffranspann-
kaka och vinkokta päron med punschgrädde.  
Bland det vegetariska hittar vi guldkorn som 
gulbeta med vegansk citronmajonnäs och dill, 
granatäpplesallad eller gratinerad   
blomkål med kantarellsmör.

140 sidor. Inbunden. 
Format: 210x290 mm.

Förgyll årets julklappar med  
moderna etiketter

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

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

128

127

69:-

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 248:-

Fotograf: Helén Pe.
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Namn
 1

Gun
Gunnel

MÅNDAG
 2

Rutger Roger

TISDAG

 3
Ingemar Gudmar

ONSDAG
 4

Solbritt Solveig

TORSDAG
 5

Bo
FREDAG

 6
Gustav Gösta

LÖRDAG
 7

Robert Robin

SÖNDAG
 8

Eivor
Majvor

MÅNDAG
 9

Börje 
Birger

TISDAG
10

Svante Boris

ONSDAG
11

Bertil 
Berthold

TORSDAG
12

Eskil

FREDAG
13

Aina 
Aino

LÖRDAG
14

Håkan Hakons

SÖNDAG
15

Margit Margot

MÅNDAG
16

Axel 
Axelina

TISDAG
17

Torborg Torvald

ONSDAG
18

Björn
Bjarne

TORSDAG
19

Germund Görel

FREDAG
20

Linda

LÖRDAG
21

Alf 
Alvar

SÖNDAG
22

Paulina Paula

MÅNDAG
23

Adolf 
Alice

TISDAG
24 ONSDAG
25

David
Salomon

TORSDAG
26

Rakel 
Lea

FREDAG
27

Selma
Fingal

LÖRDAG
28

Leo

SÖNDAG
29

Peter
Petra

MÅNDAG
30

Elof
Leif

TISDAG

v.23

v.24

v.25

v.26

V.27

Sveriges nationaldag

Karin vid stranden/Eftersommar.  Akvarell 52,6 x 74,5 cm. 1908.

Carl Larssons hustru Karin, ett av konstnärens favoritmotiv, här vid 

Sundbornsån som rinner genom Sundborn. Sundborn är en idyllisk 

by, belägen 13 km utanför Falun, som har en lång och spännande 

historia. Falun fick Världsarvstatus 2001 och är en av ca 1000 platser 

som skall bevaras för alla framtid.  Karin vid stranden är hämtad från 

bildsamlingen ”Åt solsidan - en bok om boningsrum, om barn, om 

dig, om blommor, om allt.” Den moderna inredningen av hemmet i 

Sundborn, så som det skildras i  bildsamlingen ”Ett hem” 1899, och 

”Åt solsidan” 1910, blev vägledande för generationer av svenskar. Med 

dessa tryckt bildsamlingar nådde Carl Larsson inte bara ut till hela 

svenska folket. Ryktet om hans storhet nådde även Tyskland, där ”Das 

Haus in der Sonne” 1909 trycktes  i inte mindre än 100 000 exemplar.

Juni

Johannes Döparens dag

Danmarks grundlagsdag

Midsommardagen

Midsommarafton

1 Annandag Pingst, 5 Danmarks Grundlagsdag, Världsmiljödagen - FN, 6  Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag, 7 Heliga trefaldighets dag, 8 Världshavsdagen - FN, 14 1 e. trefaldighet, 17 Islands nationaldag, 21 Midsommarafton, 

20  Midsommardagen, Sommarsolståndet, 21 Den helige Johannes Döparens dag, 24 Johannes Döparens dag, 28 3 e. trefaldighet.

Islands nationaldag

Den helige JohannesDöparens dag

3 e. trefaldighet

Annandag Pingst

Heliga trefaldighets dag

Sommarsolståndet

1 e. trefaldighet

2020

Namn

1 Oskar
Ossian TISDAG

 2 Beata 
BeatriceONSDAG

 3 LydiaTORSDAG

 4 Barbara
BarbroFREDAG

 5 SvenLÖRDAG

 6 Nikolaus 
NiklasSÖNDAG

 7 Angela 
AngelikaMÅNDAG

 8 VirginiaTISDAG

 9 AnnaONSDAG

10 Malin 
MalenaTORSDAG

11 Daniel 
DanielaFREDAG

12 Alexander 
AlexisLÖRDAG

13 LuciaSÖNDAG

14 Sten
SixtenMÅNDAG

15 GottfridTISDAG

16 AssarONSDAG

17 StigTORSDAG

18 AbrahamFREDAG

19 IsakLÖRDAG

20 Israel 
MosesSÖNDAG

21 TomasMÅNDAG

22 Natanael 
JonatanTISDAG

23 AdamONSDAG

24 EvaTORSDAG

25 FREDAG

26 Stefan 
StaffanLÖRDAG

27 Johannes 
JohanSÖNDAG

28 BenjaminMÅNDAG

29 Natalia 
NatalieTISDAG

30 Abel 
SetONSDAG

31 SylvesterTORSDAG

v.49

v.50

v.51

v.52                                                 

  v.1

Gården och brygghuset. Akvarell, 32 x 43 cm. 1849 - 1899.
Från bildserien ”Ett hem”. Nationalmuseet i Stockholm.
Bilden föreställer dottern Brita på sparkstötting utanför hemmet i 
Sundborn. I huset längst bort bodde familjens jungfru året om. Genom 
”Ett hem” fick svenska folket inspiration till hur ett hem kunde inredas 
både praktiskt och snyggt. Karin och  Carl Larsson var före sin tid, de 
var vad vi i dag  skulle kalla ”inluencers”. Karin stod för inredningsde-
taljerna och Carl avbildade, som med sin teknik med svarta konturer,  
nästan blev som ett foto. Han målade detaljerade bilder med vidvinkel 
och färgmättade filter långt innan Facebooks födelse. Carl Larsson visste 
att utnyttja den senaste trycktekniken och kunde sprida sina målningar 
i hundratusentals exemplar. I dag skulle vi säga att han också var en 
skicklig Marknadsförare.  

2020
December

Nyårsafton

Annandag jul

Juldagen

Nobeldagen

3 i advent
Luciadagen

4 i advent

Drottningens födelsedag

Värnlösa barns dag

2 i advent
Finlands självständighetsd.

6 Andra advent, Finlands självständighetsdag, 10  Nobeldagen, 13 Tredje advent, Luciadagen, 20 Fjärde advent, 22 Vintersolståndet, 23  Drottningens födelsedag, 24 Julafton,  Julnatten, 25  Juldagen, 26 Annandag jul 
27 Söndagen e. jul, 28 Värnlösa barns dag, 31 Nyårsafton.

Söndagen e. jul

Vintersolståndet

Julafton

Namn

 1
Harald 
HervorONSDAG

 2
Gudmund
IngemundTORSDAG

 3
Ferdinand
NannaFREDAG

 4
Marianne 
MarleneLÖRDAG

 5
Irene 
IrjaSÖNDAG

 6
Vilhelm 
WilliamMÅNDAG

 7
Irma 
IrmelinTISDAG

 8
Nadja 
TanjaONSDAG

 9
Ottilia
OttoTORSDAG

10
Ingvar 
IngvorFREDAG

11
Ulf 
YlvaLÖRDAG

12 LivSÖNDAG

13
Artur 
DouglasMÅNDAG

14 TiburtiusTISDAG

15
Olivia 
OliverONSDAG

16
Patrik 
PatriciaTORSDAG

17
Elias 
ElisFREDAG

18
Valdemar 
VolmarLÖRDAG

19
Olaus
OlaSÖNDAG

20
Amalia 
Amelie
EmelieMÅNDAG

21
Anneli 
AnnikaTISDAG

22
Allan 
GlennONSDAG

23
Georg 
GöranTORSDAG

24 VegaFREDAG

25 MarkusLÖRDAG

26
Teresia 
TereseSÖNDAG

27 EngelbrektMÅNDAG

28
Ture 
TyraTISDAG

29 TykoONSDAG

30 MarianaTORSDAG

2017

Brevskrivning. Akvarell 52,5 x 74 cm. 1912.

Carl och Karin Larsson skapade ett liv i Dalarna som på många 

sätt gick ut på att söka sig bort från stadens moderna liv. Men 

deras livsfilosofi var i själva verket nyskapande. Sida vid sida med 

äldre föremål använde de starka färger och moderna lösningar 

vilket Karin Larssons gröna blomsterhylla vid fönstret är ett 

exempel på. Hyllan betecknas som funktionalistiskt ett formspråk 

som då Karin kostruerade blomsterhyllan inte ens var påtänkt. 

Denna förfunktionalistiska inredningsdetalj har inspirerat bl a 

postmodernismens förespråkaren Charles Jencks till ett liknande 

hyllarrangemnang i sitt hus i London. 

Flickan som skriver brev var dotter till en av paret Larssons 

anställda. 

5 Palmsöndagen, Världshälsodagen - FN, 8 Dymmelonsdagen, Romernas nationaldag, 9 Skärtorsdagen, 10 Långfredagen, 11 Påskafton, 12  Påskdagen, 13 Annandag påsk, 19 2 i påsktiden, 23 Världsboks- och upphovsrättsdagen, 

24 1 i Ramadan, 26 3 i påsktiden, 30  Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag.

April

v.14

v.15

v.16

v.17

v.18

Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

Palmsöndagen

Dymmelonsdagen

Skärtorsdagen

Långfredagen

Påskafton

Påskdagen

Anndag påsk

2 i påsktiden

3 i påsktiden

2020

Juligt pussel för alla åldrar!
Pussel 1000 bitar:

Julafton
I detta idylliska pussel ser vi 
Tomten stå och pricka av önske-
listan samtidigt som barnen 
ivrigt inväntar den annalkande 
paketöppningen. Och i resten av 
rummet finns många fina 
detaljer att hitta, vilket gör 
pusselläggandet både spännande 
och roligt! Perfekt att lägga efter 
att julmaten hamnat i magen 
och paketen öppnats.

1000 bitar. 
Format: 68x49 cm.

Almanacka fylld med     
Carl Larssons målningar

Carl Larsson    
Planeringsalmanacka 
2020
På varje blad finns en omtyckt målning av Carl Larsson 
(1853-1919), en av Sveriges mest berömda och folk-
kära konstnärer. Den idylliska och tidlösa stilen i 
hans målningar känns lika aktuell idag som för 100 år 
sedan och gör detta till en mycket hemtrevlig alma-
nacka som gärna hängs upp på väggen. Håll reda 
på möten, födelsedagar och andra aktiviteter med 
denna vackra almanacka.

13 blad. Spiralbunden.  
Format: 250x346 mm.
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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 hasselnöts-
kräm, 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. Innehåller laktos, gluten och hasselnöt. Kan innehålla spår av andra nötter.

131 98:-

89:-

Årets julalbum med slöfocken Knasen!

Knasen Julalbum 2019
Vi återvänder till det gudsförgätna Träsklägret där 
Knasen, Schassen, Generalen, Jägarn, Nollan och 
Fröken Fröjd är stationerade. Knasens tillvaro består 
till stor del av att undvika arbete, ta sig en och annan 
tupplur, ifrågasätta militära regler samt reta gallfeber på 
den våldsamme och överviktige antagonisten Sergeant 
”Schassen” Snorkel (som gärna ger odågan Knasen på 
nöten). Ett suveränt urval Knasen-serier av den legenda-
riske Mort Walker!

52 sidor. Format: 220x295 mm.
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