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www.jultidningsforlaget.com

Jultidningar & böcker

Läsning, 
julklappar  

och
julglädje!

DEN STORA JULKATALOGEN!

från Sveriges ÄLDSTA jultidningsförlag

 2020 Ännu större 

produktsortiment: 

strumpor, spel,  

köksartiklar, godis 

och mycket  
mer.
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2020

VI STÖDER

SPECIALPRIS

139:–
Ord pris 186:–

Vi stöder Världens Barn!
Hos Jultidningsförlaget har miljoner svenska barn genom åren fått 
möta andra människor och på ett enkelt och roligt sätt lärt sig hur 
försäljning fungerar. Du som köper jultidningar ger barnen en 
möjlighet att våga växa i möten med andra och en glädje över att 
kunna tjäna sina alldeles egna pengar.

Från barn till barn. I år gör vi på Jultidningsförlaget något mer. Vi 
lämnar ett bidrag till Världens Barn – en insamlingskampanj från 
Radiohjälpen som genomförs i samarbete med tretton ledande 
svenska hjälporganisationer. Mest känt är Världens Barn för den 
stora SVT-galan i oktober. 2019 samlade Världens Barn in impone-
rande 62,4 miljoner kronor. Pengarna går till att ge barn och famil-
jer runt om i världen verktyg att själva lyfta sig ur sin fattigdom. 
Pengarna används till utbildning, hälsovård, jämställd hetsarbete 
och insatser för att förhindra människohandel, könsstympning 
och barnarbete.

Hjälp som kommer fram. Samarbetsorganisationerna har väldo-
kumenterad förmåga att nå fram med hjälp till utsatta människor 
och ditt bidrag gör skillnad. Varje krona kommer till nytta via 
orga nisationernas starka förankring på plats i nära samverkan 
med lokalbefolkningen. Samtliga organisationer som ansöker om 
pengar har 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Tillsammans åstadkommer man mer. Vi som gör jultidningar och 
böcker och du som köper dem kan glädja oss åt att barn i Sverige 
på ett roligt sätt får lära sig att ta ansvar och får möjligheten att 
tjäna sina egna pengar. I år får alla jultidningssäljare dessutom den 
extra glädjen att hjälpa barn som har det svårt i andra länder. En 
glädje som det är lätt för oss att dela med dem. I år fortsätter 
kampen för utbildning, hälsa och en värdig framtid.

Tack för din insats och en riktigt god jul önskar vi på 
Jultidningsförlaget!

Årets samarbetsorganisationer till Världens Barn: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, 
PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och We E�ect.

1. Bland tomtar 
och troll
Vår älskade samlarklassiker – 
berä�arglädje i 113 år!

Denna förtrollande sagoskatt har i hela 
113 år bjudit oss på spännande äventyr  
i sagornas värld, bland tomtar, troll, 
prinsar och prinsessor. Här �nns 
sagor av våra allra bästa berättare och 
illustratörer, bl a Inger Edelfeldt, 
Ylva Karlsson, Einar Norelius  
och den makalöse John Bauer. 
Gamla favoriter såväl som ny-
skrivet! En älskad klassiker  
– Sveriges äldsta sago- 
samling – som skänker  
stor samlarglädje!  
Perfekt för högläsning!

112 sidor.  
165 × 187 mm. Färg. 
INBUNDEN.   

113 år  
med vår mest 

älskade  
sagosamling!

Alla priser i katalogen är riktpriser. * 

*Riktpriser innebär att säljaren kan tillämpa fri prissättning.
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SPECIALPRIS 139:–Ord pris 196:-

Julstämning – en omistlig tradition till jul – vår äldsta jultidning 
med läsning och ett fotomaterial som slår allt! Julens bästa läsning 
och bildreportage, bl a ett vackert naturreportage från Shetlands-
öarna, Selma Lagerlöfs Mårbacka om vintern, inspirerande träslöjd 

och frågesport om julkalendrar vi minns. Årets konstnär är Anna 
Clarén. Dessutom två vackra konstbilagor! Samlarglädje sedan 
1906 – 114-årsutgåvan!
64 sidor + 2 konstbilagor. 260 × 340 mm. Färg.

2. Julstämning 2020
Ingen jul utan Julstämning – tradition i 114 år! 

     Läsning, julklappar och julglädje sedan 1906!
Jultidningsförlaget är det stora, pålitliga, traditionsrika förlaget 
för jultidningar – äldst i Sverige. I år fyller vi 114 år och det firar vi 
med en katalog som slår alla våra tidigare – fylld av klassiker, 
aktuella bästsäljare och e� otroligt bre� utbud a� välja ifrån.

Stämnings-
full jul-

tradition 
sedan 1906!
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49:–

SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 259:–

4. Julpåse 2020
Julkort och pynt! Låt Jenny Nyströms 
älskade tomtar sprida glädje till släkt 
och vänner!

Julpåsen innehåller allt detta:
• 24 självhäftande julklappsetiketter
• 3 ark med självhäftande juldekaler
• 10 julkort
• SPECIAL: Extra stort julkort med  
 Jenny Nyströms klassiska tomte!

JULPÅSE med allt du behöver inför julen!
148 × 210 mm. INPLASTAD.

3. Julgodis
– sö� a� njuta och ge bort!
Ingen jul utan julgodis! Här finns  
de bästa recepten!

Finns det något bättre än hemlagat julgodis? 
Här hittar du nya och gamla julklassiker att 
njuta av eller slå in och ge bort. Vad sägs 
om chokladbräck, �konkonfekt, nougat-
puckar, mörka mintkyssar, kokosfylld 
julbounty och sa�ransgul fudge? Alla 
klassiker �nns med, dessutom får du 
recept på juliga drycker som alternativ 
till glöggen. Låt knäcken puttra!

112 sidor. 195 × 224 mm. Färg.
INBUNDEN.

Speciellt  
utvalda  
motiv!

Julens allra 
godaste – a� 

äta och ge 
bort!
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129:– 
Ord pris 205:–

139:– 

89:–

Succén –  
den senaste 

Pe�son- 
boken!

6. Kan du ingenting, Pe�son?
Pe�son och Findus i underbar saga e�er 
många år av väntan! 

Mysig och rolig saga med barnens sagofavoriter Pettson 
och Findus! Finurliga katten Findus ger gubben Pettson 
olika kluriga utmaningar. Pettson gör så gott han kan 
– med tokiga resultat som lockar stora som små läsare  
till skratt! Senaste Pettson-bilderboken för stora  
och små sagoläsare att samlas kring!

28 sidor. 210 × 250 mm. Färg.
INBUNDEN. 

7. LasseMajas  
Detektivbyrå
– Detektivmysteriet
Deckarfavoriterna löser ny� mysterium!

Ny gåta med succédeckarna! Någon har gjort inbrott  
i guldbutiken i Valleby. Vad är det som pågår? Lasse  
och Maja får slå sina kloka huvuden ihop för att lösa 
mysteriet. Alltid lika roligt och klurigt med alla barns 
favoritdetektiver! Succéjulklapp till unga bokslukare!

112 sidor. 148 × 210 mm. Illustrerad. 
INBUNDEN.

5. Tubklämmor 2 st
Få ut det sista ur tuben!

Se till att få ut allt ur din tub med praktiska och snygga  
tub klämmor. Lätta att använda och fungerar på de �esta tuber  
i ditt kylskåp! Minska svinnet på ett enkelt sätt!

Kläm ut  
och minska  

svinnet!

Längd: 12,2 cm. Öppning: 8,5 cm. 
Tillverkade i rostfritt stål.
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7-pack

159:–

98:– 

Animal socks
Sju par tunna strumpor i fin kvalitet med förstärk-
ning under foten. Fina mönster i härliga färger.

8. Storlek 33/36
9. Storlek 37/39
10. Storlek 40/42

Tillverkade i 80 % bomull,  
18 % polyamid, 2 % elastan. 
Tvättas i 40 grader, ingen 
torktumling. 

11. Ponnypåsen 2020
Drömjulklappen för alla som 
älskar hästar!

Vykort och klistermärken med �na hästmotiv 
och en fantastisk jätteposter att sätta upp på 
väggen! Dessutom medföljer material till att 
göra ett �aggspel att hänga upp på väggen 
– och ett häfte med roliga pyssel!

INNEHÅLL:
•  4 §na hästvykort
• Härlig poster i jätteformat (420 × 594 mm)
• 16-sidigt pysselhäfte (148 × 210 mm)
• 36 klistermärken i olika storlekar
• Vimplar med hästmotiv

210  x  297 mm. Färg. 
INPLASTAD.
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199:–

SPECIALPRIS119:– Ord pris 175:–

12. Guinness  
Rekordbok 2021
Nya hä�iga och supergalna 
rekord! Världens snabbaste, 
största, farligaste och  
knäppaste!

Årets häpnadsväckande och sprängfyllda 
rekordbok! Fantastiska rekord, massor av 
makalösa bilder och fascinerande fakta. 
Långa listor över oslagbara rekord ge-
nom tiderna – och tips på hur du  
själv kan slå rekord! Världens bästa 
rekordbok – den nya upplagan! 
Över 1500 rekord! Massor av  
nyheter! 

256 sidor. 220  x  297 mm. Färg.
INBUNDEN.

13. Cirkusdeckarna och  
pepparkaksmysteriet
Superspännande deckarmysterier  
i cirkusmiljö! 

Fartfyllt, roligt och klurigt – nya boken i succéserien 
om cirkusdeckarna! När en dyrbar medeltida bok stjäls 
från Vadstena slott måste cirkustvillingarna gripa in och 
ta upp jakten på bovarna – och äta pepparkakor. 
 Mysterier, julstämning och med fantastiska 
 illustrationer – i färg! Spännande   
och lättläst för alla unga  
bokslukare!

136 sidor.  
148  x 210 mm.  
Illustrerad. Färg.
INBUNDEN.

Hä�iga  
och galna  

rekord i  
65 år!
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SPECIALPRIS189:– Ord pris 332:–

149:–

Två Hälge-
favoriter  

i e�  
paket!

BOKPAKET

15. Hälge-paket
Två Hälge-fullträffar i e� paket!

Missa inte det här otroliga, trä�säkra pang-
erbjudandet! Hälge – Hälge blir skogstokig! och 
Hälge – Mångalna i storskogen – två av de roli-
gaste och bästa humorböckerna med Hälge, 
 skogens konung och jägarnas överman! Värl-
dens roligaste älgserier, knasiga jakthistorier, 

knäppa fotomontage och skämtteckningar.  
Lars Mortimers Hälge trä�ar som vanligt  
mitt i prick! Pang-pang-kul!

48 + 48 sidor. 200  x  250 mm. Färg. 
INBUNDEN. 

14. Silikonöverdrag 6 st
Smart, praktiskt och helt rä� för miljön! 

Smarta och miljövänliga överdrag i silikon som hjälper till 
att hålla maten fräsch längre! Kan användas om och om igen 
och diskas smidigt i maskin. Tål både ugn och frys!

6 st. Diameter: 6,5 cm/9,5 cm/11,5 cm/14,5 cm/16,5 cm/21 cm. 
Tillverkade i silikon.

Håll maten 
fräsch med 
praktiska 
överdrag!
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SPECIALPRIS

139:– 
Ord pris 218:–

SPECIALPRIS189:– Ord pris 332:–

16. Köksalmanack 2021
Din bästa vän i köket i över 85 år!  
Oumbärlig för alla hushåll!

Vad ska vi äta till middag? Köksalmanack 
har alltid svaret! Förslag på årets alla 
måltider med hundratals läckra och 
lättlagade recept. Dessutom lustfyllda 
och intressanta krönikor av välkända 
matpersonligheter och gott om plats 
för egna anteckningar! Njut av inspi-
rerande recept och fantastiska foton! 
Nya, välsmakande och enkla 
 recept på vardagsmat, festmat  
och säsongsanpassade matsedlar. 
Den oumbärliga, bästa och  
mest pålitliga inspirations-
källan i köket! Stor samlar-
glädje i mer än 85 år!

208 sidor. 170  x  230 mm.  
Färg. 
INBUNDEN.

Den  
oumbärliga 

hjälpen i köket 
– varje dag!
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SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 270:–

SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 270:–

17. Lindas nya matbröd
– snabba, enkla och ny�iga
Bästa brödrecepten från den otroligt 
uppska	ade succébloggaren!

Njut av nybakat bröd varje dag! Fröfrallor, linsbröd, 
havregrynslimpa utan mjöl, saftiga morotsfrallor,  
solrosbröd och knapriga knäckebröd. 50 favorit- 
recept av Linda Andersson, en av Sveriges mest  
populära bakbloggare. Enkla recept som alla  
kan lyckas med. Steg-för-steg-bilder  
och recept som  verkligen  
funkar! 

112 sidor.  
170 × 240 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

Succé- 
bloggarens  

godaste  
matbröd!

18. Vego på 15 minuter
– lä�lagat för hela 
 familjen
Härligt god vegomat som  
passar alla!

Vego som alla gillar – snabbt och 
 enkelt!  Snabba, goda och gröna rätter 
lagade från  grunden, på bara en kvart! 
Underbart god vegetarisk mat för alla. 
Med inspirerande, smarta recept för 
att snabbt få middagen på bordet 
– och tips på vad som är bra att  
ha hemma i kyl, ska�eri och frys  
och hur man kan minska mat-
svinnet. Lättlagade vegorätter 
för hela familjen!

112 sidor. 170 × 240 mm. 
Färg.
INBUNDEN.

Go�, grönt 
och lä�- 
lagat för 

alla!
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SPECIALPRIS

99:– 
Ord pris 162:–

19. Familjens kom-ihåg 
– kalender för år 2021
Originalet! Den oumbärliga succé-
kalendern som ingen familj klarar  
sig utan! 

Den är smart, praktisk och helt genial! Har man 
väl börjat använda Familjens kom-ihåg- 
kalender klarar man sig inte utan den! 
 Föräldramöten, läkarbesök, klassfester, rid-
läger, fotbollsmatcher, kurser … Skriv upp 
allt ni ska hålla reda på – så att alla vet! 
Ett blad för varje månad – med Cecilia 
Torudds underbart trä�säkra ”Ensamma 
mamman”-illustrationer. Du får dess-
utom ett praktiskt block för in-
köpslistor och annat viktigt!

13 blad. 210 × 430 mm. Färg.
Anteckningsblock.
SPIRALBUNDEN.

Alla familjers 

favoritkalender! 

Supersuccén 
som slår allt  
– år e�er år!

Plats för  
kom-ihåg- 

anteckningar 
för årets alla 

dagar.
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98:– 
Ord pris 153:–

99:– 
Ord pris 153:–

21. Megamycket  
sudoku för alla  
– varje dag
365 nya sifferpussel! Lös e	 ny	 
sudoku varje dag – året runt!

Håll hjärnan i trim! Nya sudokun i olika 
svårighetsgrader, både för nybörjare och 
de riktigt skarpa sudokulösarna! Varför 
inte snabblösa lätta sudokun på vardagar 
och spara de stora utmaningarna till 
helgerna när du har gott om tid? Hela 
365 nya kluriga sudokun för årets 
alla dagar! Smidigt format och  
extra tjockt skrivvänligt papper!

414 sidor. 150 x 150 mm.

20. Stora korsordsboken 
Nya kluriga utmaningar för hela 
familjen! Den perfekta julklappen!

Årets nya kluriga korsordsbok med massor av 
underhållande utmaningar för alla åldrar! 
Massor av knepiga korsord, bildkryss, kryp-
ton, ordlekar och annan rolig hjärngympa i 
olika svårighetsgrader. Perfekt på tågresan, 
under mysiga innedagar och för lata so�-
stunder. Av korsordsexperterna på Sveriges 
ledande korsordsförlag.

112 sidor. 185 × 255 mm.

Bästa  
hjärngympan  

för alla!

Äntligen  
fräscha disk-

trasor! Hållaren 
fäster även  

på kakel.
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23. Disktrasehållare
Håll disktrasan fräsch!

Praktisk hållare för disktrasan! Den torkar 
snabbt och håller sig fräsch längre. Passar 
bra i kök, tvättstuga och badrum. Fäst enkelt 
med sugproppar. Du får också plats med din 
diskborste! 

Mått: 21 × 7 cm. Tillverkad i rostfritt stål.

22. Vingar av silver
Succéförfattaren Camilla Läckbergs  
nya, efterlängtade deckare!

Camilla Läckbergs nya spänningsroman om svek, upprättelse 
och systerskap. Helt otroligt spännande om Faye som tvingas 
återvända till Stockholm för att rädda sig själv och dem hon 
älskar. Äntligen är den här, årets bladvändare! Missa inte  
årets nya thriller av deckardrottningen Camilla  
Läckberg!

326 sidor. 135 × 215 mm.
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.

Äntligen  
fräscha disk

trasor! Hållaren 
fäster även  

på kakel.
24. Diskgaller
Praktiskt diskgaller för att  
torka din disk!
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SPECIALPRIS

169:– 
Ord pris 280:–

SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 290:–

25. Bilar
– nostalgisk tur på hjul
Svenska folkets bilder av bilarna  
från förr – retrolycka!

Boken för alla som älskar bilar från dagarna  
då dammet yrde längs landsvägen och man 
kunde meka själv när något blev fel! Läs om 
tävlingsbilar och familjevagnar som rullade  
på vägarna. Högoktanig bilnostalgi och 
härlig gammaldags körglädje – Peter  
Haventon har samlat svenska folkets 
bästa bilbilder och berättelser!  
Inbunden presentutgåva med extra 
många 70-talsbilder i retrofärger!

96 sidor. 195 × 260 mm.  
Svartvit + färg.
INBUNDEN. Presentutgåva  

med 70-tals- 
bilder i retro- 

färger!

26. Andra världskriget och 
myten om det goda kriget
Otroligt läsvärt och spännande om 
Hitlers, Stalins och Churchills tid!

En häpnadsväckande bok om andra världskriget! 
Om kampen mot Hitler, ett krig som berörde alla 
och om en mörk verklighet som än i dag är dold 
för de �esta. Från Hitlers maktövertagande till 
Hiroshima – faktaspäckad och skrämmande läs-
ning. 75 år efter freden – om kriget, krigets 
förhistoria, avslöjande fakta som varit hem-
liga eller okända och Sveriges roll i kriget.

384 sidor. 151 × 225 mm. 
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.

Med fakta  
som hållits  

hemliga!
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SPECIALPRIS

129:– 
Ord pris 186:–

99:–

Sveriges  
främsta deckar-

förfa�are i  
unik samling!

27. Mord på blanka juldagen
Spännande och kalla-kårar-framkallande 
mordgåtor av Sveriges främsta deckar-
förfa	are!

Den perfekta julklappen! Nervkittlande minideckare av 
deckarmästarna Arne Dahl, Åke Edwardson, Inger 
Frimansson, Henning Mankell, Amanda Hellberg, 
Katarina Mazetti, Johan �eorin och Dag 
 Öhrlund. Underhållning när den är som bäst av 
Sveriges absolut främsta deckarförfattare! Julens 
bästa spänningskaramell! Nu i lågprisutgåva!

184 sidor. 151 × 225 mm. 
INBUNDEN.

28. Gammaldags julkola
– stora blandningen
Bjud släkt och vänner på härlig, frestande julkola!

Fin presentask med läcker blandning av förstklassig kola! Oemotståndlig 
blandning av grädd-, hallon/lakrits- och chokladkola. Gammaldags kola av bästa 
kvalitet från Grenna Polkagriskokeri. Ta med en ask julkola istället för en 
blomma till julens bjudningar – eller unna dig själv något extra gott till jul!  

550 g. Gräddkola, hallon/lakrits-kola och chokladkola. 
OBS: Kolan är helt fri från gluten, nötter och ägg. Kolan innehåller  
sockrad, kondenserad mjölk. Spår av mandel kan förekomma.

Presentutgåva  
med 70-tals- 

bilder i retro- 
färger!
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SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 310:–

SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 270:–

30. Virka sjalar, väskor, 
kuddar, korgar & annat
Virka vackert till dig själv och  
di	 hem!

Gör det roligt och lätt att virka! Här �nns  
allt från väskor och sjalar till kuddar,  
korgar och en taklampa – totalt drygt  
30 trendiga och enkla projekt. Med  
inspirerande bilder och pedagogiska  
beskrivningar. Det är bara att sätta  
i gång! En perfekt julklapp!

112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

29. Stora boken  
om a� beskära 
– träd, buskar,  
häckar, rosor
Den komple	a boken  
om a	 beskära!

Allt du behöver veta om beskär-
ning! Med hjälp av tydliga be-
skrivningar, lathundar och  
illustrationer lär du dig att  
beskära allt från vackra rabatt- 
rosor, slingrande kaprifol,  
vintergröna häckar och  
rododendron till fruktträd 
och bärbuskar av alla de 
slag. Den enda beskär-
ningsbok du behöver!

168 sidor.  
195 × 224 mm.  
Färg. 
INBUNDEN.

Äntligen! 
Den komple�a 
boken om a� 

beskära!
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149:–

SPECIALPRIS

98:– 
Ord pris 162:–

31. Necessär
Behöver du inte en bä	re necessär?

Praktisk och snygg necessär med många smarta och rejäla förvaringsfack! Med  
en upphängningskrok får du enkelt koll på dina saker. Den rejäla storleken och de 
många facken gör att allt du behöver ha med dig enkelt får plats. 

Bredd: 28 cm. Djup: 11 cm.  
Höjd: 24 cm. Höjd utvikt: 53 cm.  
Material: fodrad polyester.

Ny snygg,  
rejäl och prak-
tisk necessär 

för alla!

(OBS: Innehållet i necessären ingår ej.)

32. Ka�kalender
– kom-ihåg för 2021
Favoritkalendern för alla 
ka	älskare! Oemotståndligt 
gulliga ka	er!

Makalöst söta kattbilder – och en per-
fekt kom-ihåg-kalender! Fullkomligt 
bedårande katter som piggar upp 
varje månad. Gott om plats för 
alla familjemedlemmars anteck-
ningar om aktiviteter, födelse-
dagar, ut�ykter och annat 
 viktigt att hålla koll på. En 
helt ljuvlig kalender för  
alla kattvänner!

13 blad.  
210 × 430 mm.  
Färg. 
SPIRALBUNDEN.
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34. Jägaren med  
sportfiske 2021
Jägarnas bästa årsbok – alltid  
fulladdad och träffsäker! Nu även 
med bästa sportfiskeläsningen!

Den klassiska årsboken för alla jägare!  
Spännande och oväntade jaktäventyr av några  
av Sveriges bästa jaktskribenter. Dessutom  
reportage från de bästa �skevattnen! Jakt-
experterna och hundförarna ger sina bästa  
tips och råd – helt enkelt den bästa 
 julklappen till alla som  
älskar jakt och sport- 
�ske – varje år!

96 sidor.  
130 × 185 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

SPECIALPRIS

149:– 
Ord pris 207:–

169:–
Ord pris 207:–

33. Vägkarta över  
Sverige 
Hi	a rä	 i vårt vackra land med den 
mest praktiska vägkartan!

Nya vägkartan i praktiskt handskfacksformat! 
Gör det enklare än någonsin att välja och hitta 
rätt väg! Detaljerade kartor, avståndstabeller, 
restid mellan landets stora städer, tätortskartor 
och ortsnamnsregister. En bläddervänlig och 
lättanvänd vägkarta med praktisk spiral-
bindning – perfekt när du reser i Sverige! 

68 sidor. 170 × 239 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

Jägarnas 
klassiker –  

nu med  
sportfiske!

Släng din 
gamla slitna 
kartbok och 

köp en ny!
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SPECIALPRIS119:– Ord pris 196:–

35. Faktakalendern 
2021
Den bästa och behändigaste 
uppslagsboken genom alla 
tider!

Den perfekta uppslagsboken och 
ett absolut måste för hemmet, sko-
lan och arbetsplatsen! Skärmfria 
fakta för hela familjen! Astrono-
miska fakta, aktuella uppgifter 
om stater, EU, statistik, idrott, 
Nobelprisfakta, historia med 
mera. Dessutom tio sidor 
världskartor och nations-
�aggor i färg. Allt du inte 
visste att du ville veta 
 samlat i en bok! Samlar-
klassiker!

384 sidor. 110 × 168 mm. 
INBUNDEN MED 
 MJUKPÄRM.

Skärmfria  
fakta  

för hela  
familjen!

Den  
oumbärliga  

fakta- 
klassikern  

i över  
50 år!
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SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 280:–

SPECIALPRIS189:– Ord pris 280:–

36. Hårdrock
– allt om banden,  
konser terna och myterna 
Bästa presenten till hårdrocks-
älskaren! 

Hårdrock! Vad �nns det att inte gilla? Välkom-
men till en härlig hårdrocksfest, fylld av äkta 
glädje och nostalgi! Res genom hårdrockens 
historia, läs om allt – de mest klassiska 
banden, de knäppaste skandalerna, de 
största legenderna, de storslagna turnéerna 
och de hårdaste av de  hårda. Illustrerad 
med foton. Hårdrocken är större än 
någonsin! 

272 sidor. 151 × 225 mm.  
Med bildark i färg. 
INBUNDEN.

37. Snus!
– historia, märken,  
tillverkning & konsten 
a� snusa
Bästa presenten till  
snusaren där hemma!

Svenskt snus – bäst i världen!  
Läs om 200 år av världens bästa 
snus kultur. Den här boken handlar 
om dagens moderna snuser, om 
snusets historia, stora och små 
producenter, masterblenders – 
och konsten att njuta av snus! 
Över 300 provade sorter.  
En perfekt present till alla 
snusare!

128 sidor.  
170 × 240 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

Allt du  
vill veta om  

de stora  
banden!

Boken som  
ingen snusare 

kan vara  
utan!
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5-pack

159:– 

SPECIALPRIS189:– Ord pris 280:–

SPECIALPRIS

119:– 
Ord pris 151:–

129:–

Outdoor socks
Fem par rejält slitstarka och sköna strumpor med ribb-
stickning runt hålfoten för god passform. Extra förstärkning 
vid tå och häl.  

38. Storlek 36/39
39. Storlek 40/43
40. Storlek 44/46
Tillverkade i 62 % bomull, 30 % polyamid, 8 % elastan. 
Tvättas i 40 grader, ingen torktumling. 

41. Mord på Hallandsåsen
Klassisk och rafflande deckare av pris belönte  
Stig O Blomberg!

Samla på Sverigedeckaren – den älskade serien med klassiska  
deckare! Olle Villner hamnar mitt i ett ra�ande drama med  
mordbrand, försvinnanden och mystiska mord på  
Hallandsåsen! Den här deckaren  
griper verkligen tag i läsaren  
från första sidan. Rysligt  
spännande av prisbelönte  
deckarförfattaren Stig O  
Blomberg!

240 sidor. 125 × 205 mm. 
INBUNDEN.

42. Durkslag för  kastrull
Smidigare än alla andra durkslag!

Skippa otympliga durkslag och använd detta enkla och  
smarta durkslag för kastrull. Enkelt att använda och du  
får plats över i skåpen. 

Storlek: 33,5 × 9,2 cm. Tillverkat i rostfritt stål.  
Passar till kastruller som har en diameter  
på upp till 28 cm. Tål maskindisk.
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SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 300:–

SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 280:–

43. Bränn allt som var
En andlöst spännande thriller a� sluka!

Blodisande läsning! Felicity är jagad. Hon har lämnat 
allting bakom sig. Mannen som hade henne i sitt våld  
är borta. Eller …? En roman om att bryta sig loss. En 
berättelse om hämnd, och om att aldrig ge upp. 
Otroligt välskriven spänningsroman!

276 sidor. 151 × 225 mm. 
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.

44. Smörgåstårtor  
och smörrebröd
Garanterad festsuccé! Klassiska 
recept och nya favoriter!

Smörgåstårta – ingen annan rätt passar 
bättre på bjudningar, mingel, vid hög-
tider och i en bu�é. Här �nns alla klas-
siker men också spännande nya smaker 
samt glutenfria alternativ. Dessutom är 
boken fylld av de läckraste smörre-
bröden och recept på det godaste 
 brödet. Lösningen för varje fest!

112 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.

Spännings- 
romanen  

Camilla Läckberg 
älskar!
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SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 280:–

SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 290:–

46. Rensa, organisera  
och inred 
– för e� liv i balans  
och harmoni
Äntligen e� harmoniskt och  
vackert hem!

Nu kan du få det �nt hemma! Genom att rensa 
med känsla får du möjlighet att gå igenom dina 
saker och samtidigt forma både ditt hem och ditt 
liv. Inred med feng shui och skapa balans. Med 
hjälp av smarta checklistor och uppgifter att 
utföra kan du få det hem du drömt om! 

152 sidor. 148 × 210 mm. Färg.
INBUNDEN.

45. Pajer
– salta, söta, matiga  
& gröna
Pajer för alla smaker  
och tillfällen!
 
Det är alltid rätt med paj! På bu�é-
bordet, som lunchmat eller som 
dessert. Här �nns alla favoriter 
med, som västerbottenpaj med 
kantareller, laxpaj och smulpaj 
men också nya vegetariska. 
Dessutom goda tillbehör, 
sallader och röror. En  
riktigt härlig bok för alla 
som älskar paj!

128 sidor.  
195 × 224 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

Inget är  
godare än  

en hemlagad  
paj!

Skapa ordning 
och bli mer 
harmonisk!
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7-pack

159:–

149:–
Ord pris 196:–

119:– 

48. Korsordslexikon
Den mest oumbärliga boken  
för alla korsordslösare!

Över 60 000 synonymer, ämnesord och nyord! Dessutom  typiska 
korsordsord och nya korsordsfakta – unikt för denna bok. Allt  
utvalt av experter på att konstruera korsord från Sveriges största  
korsordsförlag! Krångla inte med hopplöst  sökande på nätet  
– bästa hjälpen �nns snabbt och enkelt i den här boken! Den  
12:e upp daterade utgåvan!

496 sidor. 151 × 225 mm.
INBUNDEN.

Classic black socks
Sju par svarta, tunna och slitstarka 
unisexstrumpor.

49. Storlek 36/40
50. Storlek 41/45
Tillverkade i  
85 % bomull,  
13 % polyamid  
och 2 % elastan.  
Tvättas i 40 grader,  
ingen torktumling. 

47. Hårsnoddar 6 st
Snygga och praktiska hår-
snoddar a� alltid ha till hands!

Supersköna resårsnoddar som är skonsamma 
mot håret, sitter stadigt utan att glida av och 
är lätta att ta ur. Fina att använda som arm-
band för att alltid ha en snygg hårsnodd till-
hands.

Tillverkade i polyester. 
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SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 276:–

SPECIALPRIS

89:– 
Ord pris 136:–

Classic black socks
Sju par svarta, tunna och slitstarka 
unisexstrumpor.

49. Storlek 36/40
50. Storlek 41/45
Tillverkade i  
85 % bomull,  
13 % polyamid  
och 2 % elastan.  
Tvättas i 40 grader,  
ingen torktumling. 

51. Brygga öl 
– från nybörjare till 
 avancerad ölbryggare
Alla kan brygga go� öl hemma! 
Mästarens bästa tips och knep 
för alla smaker och tillfällen!

Hobbyn som ger gott resultat! Börja 
 brygga eget öl och bli din egen brygg-
mästare! Boken som innehåller alla 
 fakta och hundratals praktiska tips 
om hur man uppnår det perfekta 
ölet. Kul, kunnigt och inspirerande 
från grundnivå till mästaröl plus  
allt om utrustningen du behöver  
i hemmabryggeriet! Otroligt 
 populära ölbloggen Lindh Craft 
Beers bästa tips och knep!

128 sidor. 195 × 260 mm. 
Färg. 
INBUNDEN.

52. Herrarnas 
 bubblande  
dassbok
Humorboken som förgyller toa-
besöket, resan – ja hela di� liv!

Häng upp den nya pinfärska skrattsuccén 
på kroken! OBS! Risk för långvariga toa-
besök och hisnande skrattattacker! En 
galen blandning av roliga historier, slag-
kraftiga citat och briljanta skämtteck-
ningar. Ett härligt potpurri av bortför-
klaringar, usla låttexter, skrattretande 
skador och mycket, mycket mer!

160 sidor. 150 × 150 mm.  
Illustrerad.

Med smart 
snöre a� 

hänga upp 
boken i!
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189:–

129:–

119:–

55. Do�ljus – magnolia
Mysigt och väldo�ande hemma med  
do�ljus!

Vackert doftljus i snyggt glas som skapar en trevlig  atmosfär. 
Magnolia ger en underbart fräsch doft. Den  eleganta kartongen 
gör också ljuset till en �n present.

Storlek: 70 × 80 mm.  
Brinntid: ca 35 tim. 
Ljuset är gjort av para�nvax.

53. Grillspe� med avpu�are 2 st
Grilla enkelt utan kladd!
 
Nu blir det enklare att grilla grönsaker och annat smått med dessa tvåarmade 
grillspett. De håller maten på plats och  grillar jämnt och �nt på båda  
sidor. Lätt att ta av maten med smarta avputtare!
 
Längd: 37 cm.
Material: rostfritt stål.

54. Vetetofflor
Aldrig mer kalla tår med dessa  
smarta vetevärmare för dina fö�er!

Mjuka to�or i snygg långhårig  
plysch och med smart  värme- 
funktion! Med sula i �eece och  
lösa vetekuddar som enkelt går  
att ta ut i sidan och värma upp  
i mikron.
 
1 par. Onesize (storlek 36–41).  
Tillverkade i polyester, bomull  
och vete.

Varmt  
och skönt  
för dina  

fö�er!

Skapa  
härlig  

stämning  
hemma!
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129:–

139:– 

SPECIALPRIS

89:–
Ord pris 162:–

57. Carl Larsson 
– planeringsalmanacka 2021
Smart planeringskalender med kolumner  
och Carl Larssons underbara bilder! 

Praktisk och snygg almanacka med underbart vackra 
bilder från Carl Larssons Sundborn! 12 månadsblad  
med älskade Carl Larsson-motiv och kolumner för �era 
familje medlemmar att anteckna allt du måste hålla  
reda på – resor, födelsedagar, möten och annat viktigt.  
På varje blad �nns en fantastisk och inspirerande 
Carl Larsson-bild. 

13 blad.  
210 × 430 mm. 
SPIRALBUNDEN.

Carl Larssons 
allra vackraste 

målningar!

56. Grillma�or av nät 2 st
Gör det lä� a� grilla allt du vill!

Smarta grillmattor som gör det enkelt att grilla sådant som annars  
lätt trillar ned mellan gallren, som t.ex. halloumi, hamburgare, �sk  
och grönsaker.  Återanvändbara med nonstick-yta. 

Storlek: 33 × 40 cm. Tillverkade  
i �berglas med te�onyta.  
Obs! Ska ej användas över öppen eld. 

Perfekt  
för grillen  

eller  
ugnen!
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SPECIALPRIS189:– Ord pris 290:–

SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 280:–

58. Snickra ute & inne
– från vedbärare till  
växthus
Snickarprojekten du alltid drömt 
om a� göra! Ta chansen!

Sätt i gång och snickra! Inspirerande och 
 kreativa snickarprojekt för både ovana  
och erfarna hemmasnickare, från enkla 
och praktiska föremål till mer avance-
rade projekt. Större byggen som ett 
härligt utekök eller ett växthus, smarta 
hyllor, bänkar och bord, samt en 
mängd inspirerande småprojekt  
– alla med tydliga ritningar och 
instruktioner. Den enda snickar-
bok du behöver!

128 sidor. 195 × 224 mm. Färg. 
INBUNDEN.

59. Olof Palmes sista steg 
– i sällskap med en mördare
Läs om sanningen bakom mordet!

Olof Palme mördades inte av en slump. Här ges 
en ny, skrämmande bild av hur mordet gick 
till. Viktiga uppgifter som tidigare hållits 
 dolda,  hemligheter ur Palmes privatliv –  
allt som  utredarna missade. En sensationell 
och gedigen granskning av en mordutred-
ning som gick  totalt fel. Med helt nya 
uppgifter om Palmemordet! Sträck-
läsnings-spänning!

264 sidor. 151 × 225 mm. 
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.
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SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 280:–

SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 300:–

SPECIALPRIS189:– Ord pris 290:–

60. Baka veganskt 
– från brownie och cheese-
cake till kanelbullar och 
semlor
Äntligen en härlig bakbok från 
Sveriges största vegoprofil! 

Bjud på läckra veganska semlor, gräddtårta 
och kanelbullar! Baka klassisk sockerkaka, 
 �u�ga  kanelbullar, cheesecake med körsbär 
och chokladkladdiga brownies – alla med 
växtbaserade ingre dienser. Eller varför inte 
duka upp med spröda ballerinakex och 
 glaserade cupcakes till tre ka�et? Det har 
aldrig varit lättare att baka veganskt!

112 sidor. 195 × 260 mm. Färg. 
INBUNDEN.

61. Grytor 
– lä�lagat till  
vardag & helg
Grytor är alltid go� och  
mä�ande!

Lättare kan det inte bli än att laga mat i 
gryta! Härliga recept på enkla vardags-
grytor, festliga långkok och heta chili-
grytor. Här �nns något för alla smaker! 
Bästa allt-i-ett-recepten med kött, 
 fågel, �sk, korv och mycket vego!  
Gott, praktiskt och delikat till 
 vardag och fest! Det �nns ingen 
bättre bjudmat än en mustig 
 gryta!

112 sidor. 170 × 240 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

Gryta –  
den perfekta  

allt-i-e�- 
rä�en!
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189:–

SPECIALPRIS

99:– 
Ord pris 110:–

62. Pixi adventskalender
En bok bakom varje lucka! 

Mysig adventskalender med 24 små böcker! Jultidnings-
förlaget kan nu erbjuda dundersuccén som släpptes i han-
deln till julen 2019 – Pixi adventskalender med Jan Lööfs 
omslag. Bakom varje lucka �nns en liten Pixibok med jul-
berättelser, klassiska sagor och vardagsberättelser med många 
av barnens favoriter! Med den här charmiga advents- 
kalendern får familjens minsta bokmalar läsupplevelser 
som varar hela december! 

Innehåller 24 st häftade böcker, 24 sidor vardera.  
100 × 100 mm. Illustrerade i färg. 308 × 506 mm. 

 24 Pixiböcker 
i luckor på 
både fram- 

och bak- 
sidan!

Nyhet! Lä�läst  
spänning  

för alla barn!

63. Lä�lästa mysterier:  
I monstrens rike 
– En tjuv på slo�et
Ny spännande serie för nybörjarläsare  
och alla som vill ha något lä�läst!
 
Den nya fantasysuccén för alla som just lärt sig läsa 
eller vill läsa något spännande som går fort och lätt! 
Saga bor i ett slott i en stor skog. Runt slottet bor 
monstren. Plötsligt börjar mat försvinna! Vem är 
 tjuven? Lös mysteriet tillsammans med Saga och 
 vännerna i monstrens rike. Spännande, roligt  
och härligt lättläst med illustrationer i färg  
på varje uppslag!
 
64 sidor. 148 × 210 mm.  
Färg.  
Illustrerad.
INBUNDEN. 
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89:– 
Ord pris 132:–

SPECIALPRIS

98:– 
Ord pris 162:–

64. Lä�a korsord för alla! 
Suverän korsordsbok för alla kryss fantaster!

Lätta, snabba och perfekt utmanande korsord för alla till-
fällen! För nyfrälsta kryssare eller inbitna fantaster som älskar 
lättsamma och underhållande korsord, krypton och 
 sudokun. Perfekt på väg till jobbet, hemma på so�an eller 
i strandstolen på solsemestern. Av experterna på Sveriges 
största korsords förlag. Frossa i lättlösta korsord – 
svenska  folkets favorithjärngympa! 

64 sidor. 215 × 280 mm. Färg.

65. Hundkalender 
– kom-ihåg för 2021
Praktisk och bedårande kalender med  
de charmigaste hundarna du har se�!

Full av mysiga fyrfotade små vänner som gör varje 
månad speciell för alla hundälskare! Stor almanacka 
med plats att anteckna allt viktigt och roligt som ska 
göras – kurser, möten, fester, läkarbesök … Skriv 
ner och koppla av! Tydligt angivna raser för den 
särskilt intresserade. Kalendern som är ett 
 måste för alla hundvänner!

13 blad. 210 × 430 mm. Färg. 
SPIRALBUNDEN.

Den nya  
samlingen  

med lä�lösta  
korsord!
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99:–

149:–

99:–

66. Himmelsk fudge
– från Kolafabriken
Himmelskt god fudge som förgyller julen! 

Oemotståndlig blandning av härlig vanilj- och choklad-
fudge som smälter i munnen. En blivande julklassiker i �n 
förpackning för alla sötsugna gottegrisar. Favoritfudgen 
som sätter extra god stämning på julen!

450 g. Vaniljfudge  
och chokladfudge.

 

Super-
succén – 

himmelskt 
go�!

OBS: Fudgen är helt fri från gluten, nötter och ägg. 
Fudgen innehåller sockrad, kondenserad mjölk.  
Spår av mandel kan förekomma.

67. Pussel 1000 bitar
Pussel är bästa avkopplingen! För dig 
eller hela familjen.

Pussel med 1000 bitar med motiv från Medelhavets 
allra vackraste bergsby. Alltid lika uppskattad present 
– till dig själv eller andra! Ett enkelt och trevligt sätt att 
umgås och perfekt att ha i sommarstugan!

Storlek: 70 × 50 × 0,16 cm.  
Material: papper. 

68. Degskrapa 
– multifunktionell
Oumbärlig i köket!

Otroligt praktisk degskrapa med �era 
funktioner! Delar lätt upp degen i mindre 
bitar och har smarta mått i nederkanten. 
Skrapar upp degen från bakbordet och  
kan även användas när du hackar choklad.

Mått: 15 × 12 × 0,6 cm. Tillverkad  
i rostfritt stål. Tål maskindisk.

Smart  
skrapa för deg, 

choklad och  
grönsaker!

Agentkatalog_30_39_2020_TB.indd   32 2020-05-31   17:38



3333

SPECIALPRIS

119:– 
Ord pris 170:–

139:– 
Ord pris 173:–

149:–

69. Trollskogen
– E� slo� av is
Sagomys, humor och äventyr  
för de minsta!

Ny förtrollande saga om trolltvillingarna! 
Truls och Trulsa beger sig upp i �ällen för att 
besöka sina släktingar. Vägen till trollet Nogs 
slott av is går genom ett kargt snölandskap 
och deras ut�ykt blir till ett riktigt äventyr. 
Sagoskimrande illustrationer av Valhall-
tecknaren Peter Madsen! En blivande 
klassiker att älska och läsa om igen!

32 sidor. 195 × 260 mm. Färg.
INBUNDEN.

70. Familjens bästa spel  
för kort och tärning
Stäng av padda och smartphone och  
spela kort tillsammans i stället!

Fram med kortleken! Men hur är det nu man spelar …? 
Friska upp minnet och lär dig reglerna i Chicago,  
Tvåmanswhist, Vändåtta och många andra favo riter! 
Dessutom �era nyheter och många roliga tärningsspel. 
Klassiker för sommarstugan,  hus vagnen eller 
 hemmaso�an – ha roligt tillsammans! 

96 sidor. 125 × 205 mm. 
INBUNDEN. Spela spel  

och ha  
roligt till- 
sammans!
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169:– 
Ord pris 218:–

SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 330:–

71. Världens farligaste djur
Hä iga fakta om världens  
farligaste djur!

Häpnadsväckande om farliga djur! Visste du att 
myggor dödar �est människor i  världen och att is-
björnen är det enda djur som ser oss som ett byte? 
Läs om lejon och tigrar, svartråttor, hajar och 
 ormar, krokodiler, elefanter och dinosaurier. 
 Spännande, roligt och fullt av oväntade fakta. 
Allt du inte visste att du ville veta om farliga 
djur!

128 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN. 

72. Skräck 
– stora boken om  
mörkrets monster 
Otroligt hä ig och  
spännande skräckläsning!

Härligt skrämmande om de mest 
klassiska och välkända monstren 
från böckernas och �lmernas värld 
– läskigt illustrerad av Sveriges 
bästa fantasytecknare! Alla skräck-
favoriter  genom alla tider – från 
Frankensteins monster och Dra-
cula till läskiga clowner och 
huvudlösa ryttare. Hårresande 
illustrationer, bilder och 
fakta om allt du vill veta 
om skräck.

128 sidor.  
195 × 260 mm. Färg. 
Illustrerad.
INBUNDEN.
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SPECIALPRIS

189:–
Ord pris 300:–

SPECIALPRIS149:–Ord pris 218:–

74. Stora sminkboken
– makeuptips för bryn,  
ögon, läppar och hy
Den komple�a boken om smink!

Sminka dig som ett pro�s! Tips och tricks för 
den perfekta makeupen, lösningar för vanliga 
hudproblem och inspiration för alla smaker  
och åldrar. Lär dig att lägga en felfri bas, hur 
rouget ska sitta, att göra den perfekta eye-
linern och se skillnaden på olika läppstift, 
pennor och skuggor. Tydliga bilder och 
pro�sens allra bästa tips! 

160 sidor. 165 × 210 mm. Färg.
INBUNDEN.

Sträckläsning 
för bok- 

slukare – nya 
succéboken!

Bästa  
tipsen för  
en snygg 

sminkning!

73. Vargbröder 
– Själslukarens barn
Var med från början! Varg-
bröder är äntligen här igen!

Vargbröder, succéserien som sålts i 
 miljontals exemplar – missa inte den nya 
fri stående bladvändaren när succéserien 
gör en efterlängtad omstart! Torak och 
Ulv möter en karg värld med utsvultna 
isbjörnar och livsfara bakom varje hörn. 
Och de måste kämpa mot en �ende som  
är mer ondskefull än någon de tidigare 
mött. Ra�ande spänning i fascinerande 
stenåldersmiljö! Varken ung eller gammal 
kan låta bli att sträckläsa.

Ca 300 sidor.  
148 × 210 mm. 
INBUNDEN.
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Retrosnygg!

3636

7-pack

159:–

SPECIALPRIS

139:– 
Ord pris 179:–

Blue socks 
Sju par tunna strumpor i snygga, stilrena färgkombinationer.  
Fin kvalitet med förstärkning under foten.

75. Storlek 33/36
76. Storlek 37/40
77. Storlek 41/45

Tillverkade i 80 % bomull, 18 % polyamid och 2 % elastan.  
7 olika färgkombinationer. Tvättas i 40 grader, ingen torktumling.

78. Retrokalender 2021
Retrosuccén! Nostalgi, humor och 
fantastiska retrobilder för hela året!

Prylarna, människorna och bilderna vi minns! 
Den riktigt snygga kalendern för retroälskaren, 
fullmatad med nostalgi. Stort utrymme att an-
teckna årets alla födelsedagar, kalas, möten ... 
Retrosuccén alla vill ha på väggen! 

13 blad. 280 × 470 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.
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Retrosnygg!

3737

SPECIALPRIS

119:– 
Ord pris 186:–

SPECIALPRIS

129:– 
Ord pris 162:–

– De hoppas att de ska 
stoppas i tullen.

79. Det var en norrman, en  
busunge och Bellman
Norrmän, vår egen nationalstolle Bellman  
och mycket mer i 666 sjukt roliga vitsar! 

En galet knökfull, rolig och skruvad humorbok för alla 
 åldrar! Knäppt om bångstyriga ungar, vimsiga bönder, tokiga 
djur, norrmän och vår egen nationalstolle Bellman! De allra 
bästa dråpligheterna – hela 666 sanslöst roliga vitsar! 
 Illustrerad av humormästaren Johan Wanloo.

136 sidor.  
151 × 225 mm.  
Illustrerad.
INBUNDEN.

– Vet du varför norrmännen har med sig en massa strumpor med hål i när de åker utomlands?
– Nej.

80. Hästdetektiverna 
– Mysteriet med den skrämda 
ponnyn
Spänning för alla som älskar hästar!

Hästglädje och deckarmysterium i samma bok! Ny 
bok om bästa vännerna Noa och Alex som lever varje 
häst älskares drömliv och har en märklig förmåga att 
snubbla över mysterier. De samlar in ledtrådar, av-
slöjar  hemligheter och tar reda på sanningen. 
 Härlig läsning med mysterier, vänskap och 
 hästar!

120 sidor. 148 × 210 mm. Illustrerad. 
INBUNDEN.
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139:– 

119:– 

149:– 

82. Bakset med visplock  
och springformslock
Gör bakningen lä� och praktisk!

Smart bakset med lock – praktiskt för bakning och  
förvaring! Visp locket förhindrar stänk. Med lock till  
springformen kan du enkelt bära med dig kakan och  
bjuda på �ka!

Mått: visplock 30 cm, springformslock 24 cm.  
Tillverkade i polypropen. Springform ingår ej.

81. Slickepo�- 
set mini
Snygga och praktiska i alla kök! Ett set  
med 4 smarta slickepottar med �era  
funktioner. Nu får du ut allt ur burkar  
och skålar! Pryder sin plats i köket. 

Längd: 21 cm. Material: silikon och bambu.

83. Spritsset
Baka snyggt och proffsigt!

Pro�sigt spritsset för att spritsa och dekorera dina 
bakverk. Påsarna kan rengöras och användas om och 
om igen. Nu kan du skapa läckra mönster och baka 
som pro�sen – hur lätt som helst!

Set med 2 spritspåsar, 5 tyllar och 2 adaptrar. 
Material: silikon och rostfritt stål.

Allt du  
behöver  

när du ska  
baka!
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SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 290:–

SPECIALPRIS189:– Ord pris 280:–

84. Lä�lagade helgmenyer
– festliga middagar utan 
krångel
Nu blir det lä� a� bjuda på middag!

Det har aldrig varit enklare att bjuda på middag! 
Lättlagade menyer med läckra för- och huvudrätter, 
snacks att servera innan maten och desserter att 
runda av kvällen med. Lär dig att preppa mid-
dagen som en kock! Med tips på vad du kan 
göra ett dygn i förväg, innan gästerna kommer 
och strax före servering. Lyxig mat, lekande 
lätt!

112 sidor. 195 × 260 mm. Färg. 
INBUNDEN.  

Lär dig 
preppa som 

en kock!

Bjud på 
snygga bak-

verk!

85. Baka och spritsa
– dekorera enkelt och 
vackert
Imponera på gästerna med de 
snyggaste bakverken!

Lär dig spritsa som ett pro�s! Det är enk-
lare än du tror att förvandla dina kladdkakor, 
cupcakes, pajer, bakelser och tårtor till vackra 
konstverk som imponerar. Dessutom blir det 
fantastiskt gott! Läckra recept, praktiska 
steg-för-steg-bilder och de allra bästa 
 tipsen på hur du lyckas dekorera dina 
 bakverk snyggt. 

112 sidor.  
170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN.
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129:–

189:–

139:–

86. Hängare  
med 6 krokar 
– 2-pack
Organisera med smarta hängare!

Få mer plats i köket med snygga, smarta hängare för koppar, 
köksredskap, gryt vantar eller handdukar. Mer plats på bänkar  
och arbetsytor och lätt att hitta allt du behöver! Går även bra att 
placera i garderoben för att hänga skärp, sjalar m.m.

Längd: 27 cm. Bredd: 1,5 cm.  
Höjd: 6 cm. Öppning: 2 cm.  
Tillverkade i vitlackerad metall.

87. Julpyntsförvaring
Inget mer stök bland pyntet!

Snygg låda för julpyntsförvaring med fack i �era 
lager och skyddande pappskivor, så att ditt pynt 
håller sig helt och �nt och blir lätt att hitta. Plats 
för 64 julkulor eller annat pynt. 

Storlek: 30 × 30 × 30 cm.  
Tillverkad i PP-plast.

88. Källsorteringskassar 4 st
Gör det lä� a� återvinna!

Återvinn med stil! Perfekt förvaring för dina tidningar, burkar och 
annat som ska bäras till återvinningen. Fyra kassar i tvättbart, slit-
starkt material som är rejält tilltagna och dessutom uppmärkta så att 
hela familjen ser vad som ska slängas var. 

Höjd: 40 cm. Bredd: 33 cm. 
Djup: 32 cm. 4 kassar. 
Tillverkade i återvunnen 
PP-plast.

Nu blir det 
lä a  

hålla ord-
ning!

(OBS: Julkulor och glitter ingår ej.)
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SPECIALPRIS179:– Ord pris 280:–

SPECIALPRIS

159:– 
Ord pris 218:–

90. Stickat till vardags 
– tröjor, ko�or, vantar 
och andra värmande 
plagg
Sticka vackra och värmande 
plagg!

Sticka dina bästa vardagsplagg!  
Tröjor, koftor, vantar, mössor,  
sockor, halskragar – alla med  
tydliga beskrivningar och inspire-
rande bilder. Både enfärgade och 
�erfärgsstickade plagg samt tips 
på stick tekniker, hur du kan 
kombinera mönster och färga 
garn. Ta fram stickorna  
och börja skapa! 

144 sidor.  
195 × 260 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

89. Mina bästa recept
Äntligen kan du enkelt samla dina 
 favoritrecept!

Samla alla dina recept på ett och samma ställe! Klipp 
och klistra eller anteckna – här �nns plats för både nya 
och gamla favoriter, från den goda kakan som grannen 
bjöd på i helgen till släktens bästa köttbullar. Inne-
håller också massor av smarta kökstips. Nu kan  
du enkelt hålla ordning på receptskatten. En 
oumbärlig vän i köket! 

96 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

Samla  
och spara  
dina bästa  

recept!
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SPECIALPRIS

179:–
Ord pris 270:–

SPECIALPRIS

198:– 
Ord pris 280:–

91. Kreativ   
i trädgården 
– fixa & gör  
det själv!
Skapa dina drömmars 
trädgård!

Fixa �nt i trädgården! Inspireras 
av kreativa och fantasifulla träd-
gårdar! Bygg måttanpassade 
 odlingslådor till köksträd-
gården, gör egna växtstöd, 
pigga upp betongplattorna 
med lite färg. Från stort  
till smått – här �nns något 
för alla! Steg-för-steg-
projekt, illustrationer, 
nya miljöer och teman 
till din trädgård. En 
underbar bok för 
trädgårdsälskaren!

112 sidor.  
195 × 224 mm. 
Färg.
INBUNDEN.

92. Balans
– naturlig väg till  
friskare sköldkörtel
Hi�a balansen som passar  
din hälsa!

Få hjälp med ett av våra vanligaste 
hälso problem! Känner du dig trött, 
nedstämd, frusen och har svårt att hålla 
vikten? Då kan du ha problem med 
sköldkörteln. Lär dig allt om sköld-
körteln, vilka prover du bör ta för 
att upptäcka obalans och hur du 
kan må bättre med yoga, andning, 
kost och eteriska  oljor. Den na-
turliga vägen till bättre hälsa!

128 sidor. 170 × 240 mm. Färg.
INBUNDEN. 

Enkla  
projekt som 

ly�er din 
trädgård!
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SPECIALPRIS98:– Ord pris 162:–

189:–
Ord pris 270:–

94. Vårt  
vackra  
Sverige 
– almanacka 2021
Underbara bilder från vårt 
 vackra Sverige!

Sagolikt vackra och stämningsfulla 
 bilder från hela vårt natursköna land! 
Soliga vinterlandskap, blomstrande 
sommarängar, porlande vårbäckar och 
�ammande höstmotiv – det bästa 
från alla årstider �nns med i 
 denna klassiska kalender. De 
vackra bilderna har tagits av våra 
allra bästa landskapsfotografer.

12 blad. 230 × 340 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

93. Husmanskost 
– lälagade klassiker  
och nya favoriter
Älskade husmanskost!

Lättlagad och god husmanskost! Här �nns 
alla rätter du känner igen från barndomen! 
Kåldolmar, raggmunk med syrliga lingon, 
rotmos och strömming med klassiska till-
behör. Enkla, tydliga och lättlagade 
recept på den älskade husmanskosten!

112 sidor. 170 × 240 mm.  
Färg.
INBUNDEN.
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159:– 
Ord pris 218:–

199:– 

96. Vår kungafamilj  
i fest och vardag
– Kronprinsessan  
kliver fram
Allt från året som gå� med 
kungafamiljen!

Den klassiska årsboken med vackra 
och glädjefyllda bilder av kunga-
familjen! Allt om lillprinsarna och 
småsessorna, invigningarna, gala-
middagarna,  engagemangen – och 
massor av andra rojalistiska rolig-
heter! Följ alla våra kunglig- 
heter i fest och vardag!  
Samlarglädje!

64 sidor.  
210 × 255 mm. Färg.
HÄFTAD MED FLIKAR.

95. Spegelmannen
Äntligen! Keplers helt nya Joona Linna- 
deckare är här!

Som vi har väntat! Ny isande spänning av deckarmästaren 
Kepler! En ung kvinna försvinner. Fem år senare hittas  
hon mördad. Via övervakningskameror lyckas Joona Linna 
spåra ett ögonvittne – och ber hypnotisören Erik Maria 
Bark om hjälp. Högspänning från första sidan! Succé-
författaren Keplers nya Joona Linna-deckare –  
alltid i försäljningslistornas topp!

Ca 550 sidor. 135 × 215 mm.
INBUNDEN MED SKYDDSOMSLAG.

Keplers  
helt nya  

Joona Linna-
thriller!

K
epler. Foto: Ew

a M
arie R

undquist
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SPECIALPRIS

189:– 
Ord pris 290:–

SPECIALPRIS

179:– 
Ord pris 270:–

97. Medelhavsmat i solen
Den underbara maten som man  
alltid längtar e�er!

Här �nns de godaste recepten på den allra läck-
raste maten från Medelhavet! Solmogna grön-
saker och havets läckerheter, färska örter och 
kryddor som får smaklökarna att jubla. Pasta, 
plockmat och härliga desserter. Följ med på  
en resa för alla sinnen! Den bästa kokboken 
om maten som alla älskar!

128 sidor. 195 × 260 mm. Färg. 
INBUNDEN.

98. Baka med  
choklad
Allt det goda med choklad!

Baka med de bästa chokladrecepten! 
Allt från kladdkakor, tårtor och 
 desserter till småkakor och mjuka 
kakor – samt recept du kan göra 
helt utan ugn. Populära bak-
bloggaren Fredrik Nylén bjuder 
på sina  absolut bästa recept 
och tips för att baka med 
 choklad. En bakbok som alla 
chokladälskare behöver!

128 sidor.  
170 × 240 mm.  
Färg.
INBUNDEN.

Fredriks  
Fika – succé-
bloggarens  

bästa recept!

Keplers  
helt nya  

Joona Linna-
thriller!
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SPECIALPRIS

139:– 
Ord pris 207:–

SPECIALPRIS

149:– 
Ord pris 207:–

100. Smartast i familjen
– kluringar, tankenöer  
och trolleritricks
Stäng av paddor och smartphones 
och umgås 100 % skärmfri�!

Fastnar alla där hemma med näsan över skär-
marna hela tiden? Börja umgås i stället! 
 Överraskas av �nurliga tankenötter och klurig-
heter med tändstickor, mynt, pennor, kakor! 
Lär dig roliga trolleritricks! Från superlätt till 
jättesvårt och garanterat något som passar 
alla! Perfekt för sommarstugan, hus-
vagnen eller hemmaso�an. Med roliga 
och tydliga illustrationer i färg. Ha 
roligt tillsammans – 100 % skärm-
fritt! Den nya succéboken!

80 sidor. 148 × 210 mm.  
Färg. Illustrerad.
INBUNDEN.

Kluriga  
labyrinter  

i olika  
svårighets- 

grader!

99. Världens  
mest fantastiska 
labyrinter
En hisnande hä�ig pysselbok!

Superkul pyssel! En klurig, vacker och 
fullspäckad bok med labyrinter att 
lösa! Synvillor, svarta hål, stora städer, 
rymdlabyrinter, mystiska spegel-
labyrinter och mycket mer. Olika 
svårighetsgrader och många laby-
rinter att klura ut! Fantastiskt 
välgjord och rolig bok för 
både stora och små. 

96 sidor. 195 × 224 mm. 
Färg.
HÄFTAD.

Ta en  
skärmpaus  

med nya  
succéboken!
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129:– 
Ord pris 164:–

SPECIALPRIS

139:– 
Ord pris 183:–

102. Arkeologdeckarna och 
den underjordiska armén
Fartfyllt, lä�läst och kul! 

Superspännande och superkul! I Dan Höjers nya 
succé deckare för unga reser Arkeologdeckarna till 
Kina. Där är �era av den berömda terrakottaarméns 
soldater borta! Vem ligger bakom stölderna? 
 Fartfylld, lättläst och väldigt rolig serie med 
 fantastiska illustrationer! Perfekt för unga 
bokslukare!

128 sidor.  
148 × 210 mm.
INBUNDEN.

101. Vi bakar & lagar mat
Smarrig bakning och matlagning 
som alla klarar av a� göra!

Nu kan barnen vara med och baka och laga 
mat! Lätta recept och tydliga, �na illustrationer 
som väcker både nostalgi och matlust. Kul 
 matlagning för de yngsta kockarna i familjen! 
Enkla instruktioner steg för steg som gör 
det lekande lätt att lyckas i köket – för 
både stora och små! 

64 sidor. 210 × 297 mm.  
Färg. Illustrerad.
SPIRALBUNDEN.

Kluriga  
labyrinter  

i olika  
svårighets- 

grader!

Ta en  
skärmpaus  

med nya  
succéboken!
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149:–

169:–

179:–

103. Träningsband 3 st
Nu blir träningen av!

Träningsband som är perfekta för  
hemmaträning! Träna hela kroppen på  
ett e�ektivt och roligt sätt. Lätta att  
förvara och ta med. Övningar medföljer!

Storlek: 60 × 5 cm.  
Styrkor: light,  
medium och heavy.  
Tillverkade i latex.

104. Do�stickor
Skapa en härlig do� och atmosfär  hemma!
 
Doftstickor som sprider en fräsch doft av clean cotton  
i rummet. Kommer i en elegant förpackning och passar  
även perfekt som present.

Flaskans höjd: 10,5 cm.  
Diameter: 5 cm.
100 ml + 6 st doftstickor.

 

105. Förvaringsväska för  
presentinslagning

Organisera dina presentsaker! 

Väska med tre rejält tilltagna �ckor med plats  
för snören, etiketter, tejp med mera. Resårbanden  
håller alla rullar med presentpapper på plats.  
Smart handtag för att kunna hänga i garderoben.

(OBS: Papper, snören, tejp med mera ingår ej.)

Med  
handtag för a 

kunna hänga  
i garde- 
roben!

Storlek: 80 × 33 × 14 cm.
Tillverkad i nonwoven- 
material.

Sprider  
ljuvlig do�  
i hemmet!
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89:– 
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Den nya 
 målarboken 
för kreativa 
i alla åldrar!

106. Min meditativa  
målarbok
– vackra och fantasifulla 
motiv a färglägga själv
Hi�a lugnet, ge bilderna färg och  
ge dig själv en stressfri tillvaro!

Ta fram färgpennorna och ge bilderna färg  
och liv – och ge dig själv en mer avstressad 
tillvaro! Myllrande, fantasifulla illustrationer 
att färglägga själv. Ett meditativt och stimu-
lerande sätt att stanna upp och bara vara i 
nuet. Unna dig en paus i vardagen! 

80 sidor. 195 × 260 mm. 
HÄFTAD.

Storlek: 80 × 33 × 14 cm.
Tillverkad i nonwoven- 
material.

107. Magnetblock 4 st
Smarta block för allt du måste  
komma ihåg!

Praktiska och snygga block med magneter som 
fäster på kylskåpet. Perfekta för att skriva checklistor, 
organisera veckans meny, matinköp och snabba 
anteckningar. Sidorna går att riva av och ta med!
 
Mått: 75 × 150 mm. 64 blad. 4 olika motiv. 
Rejäl magnet på baksidan.

Smarta kom-
ihåg-listor 
a säa på 
kylskåpet!
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110. Överlevarna
Alex Schulmans nya bok! Blad-
vändarläsning som inte lämnar 
någon oberörd!

Omåttligt populära författaren Alex 
 Schulmans nya efterlängtade bok! Tre 
 bröder åker tillbaka till torpet som ingen av 
dem besökt på tjugo år, för att sprida sin  
mors aska – och starka barndomsminnen 
väcks till liv. En läsupplevelse du aldrig 
kommer att glömma! 
 
280 sidor. 125 × 205 mm. 
INBUNDEN MED  
SKYDDSOMSLAG.

A
lex Schulm

an. Foto: V
iktor Frem

ling

108. Kassar för matinköp 4 st
Handla hållbart med snygga kassar!

Minska på plasten! Slitstarka, snygga kassar för matinköp.  
Du får plats med alla varor och slipper köpa nya plastpåsar  
varje gång du handlar. 

45 × 45 × 22 cm.  
Tillverkade i  
återvunnen PP-plast.

109. Alla bilar 2021
Sveriges viktigaste bilguide!  
Årets alla modeller!

Ett måste för alla bilintresserade! Den stora, klassiska 
års boken – med en uttömmande guide över alla de 
hetaste  bilarna! Bildpresentationer, priser, prestanda 
och om dömen av experterna på Teknikens Värld. 
Den  kompletta uppslagsboken till alla bilar 
på den svenska marknaden! Över 500  
modeller för den motorfrälste!

252 sidor.  
217 × 280 mm.  
Färg.
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112. Familjens STORA 
kom-ihåg
– kalender för år 2021
Den nya, stora kalendern med 
extra mycket plats a� skriva i!

Den stora kalendern som blivit helt oum-
bärlig! Fantastiskt smart med �er kolumner 
och extra stora rutor att skriva i. När man  
väl har prövat går det inte att klara sig utan 
den. Möten, klassfester, matcher, läger, 
 kurser – här �nns plats för precis allt ni 
måste hålla reda på! Ett blad för varje 
månad – med Cecilia Torudds trä�säkra 
”Ensamma mamman”-illustrationer. 
Den stora kalendern som har plats 
för allt!

13 blad. 280 × 470 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

Extra  
mycket plats  

för anteck- 
ningar!

111. Billigare  
vardagsmat

– smarta & enkla 
middagstips

De smartaste tipsen som  
räddar ekonomin!

Bästa vardagsmaten! Gör vardagsmaten 
både billigare och enklare! Den här pärlan 

till bok är fylld med recept och tips för alla  
som vill äta gott för en mindre peng. Med rätt 

råvaror i säsong, planering och smarta knep  
sparar du både pengar och miljön. Ät gott utan 
att det blir dyrt!

 96 sidor.  
 148 × 210 mm.  
 Färg. 
 INBUNDEN.

Riktigt  
god spar- 

mat!
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Low socks
Tio par ankelsockor med skön passform som 
fungerar bra i sneakers eller andra låga skor  
där man inte vill a� strumpan ska synas.

115. Storlek 33/36
116. Storlek 37/40
117. Storlek 41/45

113. Vägkarta över  
Sverige/Europa 
Två kartböcker i en och samma volym! 

Den användarvänliga vägkartan över både Sverige och 
 Europa! Först en utmärkt Sverigekarta – vänd på boken och 
du hittar Europakartan. I samma volym! Praktisk och enkel 
att använda – just den karta som behövs för att ta bilen 
över bron och upptäcka Europa. Släng din gamla, slitna 
karta och köp en aktuell – i handskfacksformat!

120 sidor. 170 × 239 mm. Färg.
SPIRALBUNDEN.

114. Förrädare 
– a� vinna krig med svek
De mest omtalade förrädarna under 1900-talet!

Ra�ande om 1900-talets mest utstuderade förrädare! Brittiska 
mästerspionen Kim Philby, norrmannen Vidkun Quisling som 
förrådde sitt land till Hitler, �ygöversten Stig Wennerström som 
spionerade för Sovjetunionens räkning och många �er! Möt skick-
liga spioner och lömska förrädare i de sanna berättelserna om hur de 
begick sina brott! Succén nu till lågpris!

208 sidor. 151 × 225 mm. 
KARTONNAGE.

Tillverkade av 75 % bomull, 23 % polyamid, 2 % elastan. 
Förpackningen innehåller 5 par vita och 5 par svarta strumpor. 
Tvättas i 40 grader, ingen torktumling. 
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118. Grönsaksstrimlare
Snyggare och roligare grönsaker  
i maten! 

Smart handhållen grönsaksstrimlare som gör mat-
lagningen smidigare och roligare! Två olika lägen 
ger snygga grönsaksspiraler och girlanger. Gör 
din egen zucchinipasta, läckra tillbehör till salladen 
eller snygga dekorationer! Praktisk storlek som 
tar liten plats i köket! 

1 st. 11,8 × 7,6 cm. Tillverkad i  
polystyren och rostfritt stål.

120. Fruktpåsar  5 st
Skippa alla små plastpåsar i 
 butiken och ta med dina egna 
återanvändningsbara!

Det miljövänliga och smarta sättet att handla 
och förvara frukt och grönt! Set med fem påsar 
(30 × 35 cm) plus ett praktiskt fodral att förvara 
dem i. Påsarna är lätta att försluta och går att tvätta 
i 40 grader. 

5 st + förvaringspåse. 30 × 35 cm.  
Tillverkade i polyester. 

Foto: Shutterstock

119. Räfflad kniv
Gör matlagningen roligare!

Kniven som gör det lekande lätt att skiva grönsaker  
och potatis snyggt rä�ade till salladen, inläggningar  
eller pommes frites!

Längd: 27 cm. Tillverkad i rostfritt stål. 
Handtag i polypropen.

Praktiska  
och smarta 
 påsar till  
frukt och  

grönt!
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Alla barnen balanserar

         
utom Bosse, han marscherar

         
           o

ch Botilda sjunger sånger

         
            

          när hon hänger i ballonger

122. Familjens bästa quiz!
– barn mot vuxna
Det ultimata frågespelet för  
barn som vill utklassa vuxna!

Vem har bäst koll på in�uencers? Vad  
gör man när man  tågskryter? Och hur  
mycket kommer du egentligen ihåg från  
skolbänken? 350 frågor i en massa  
roliga ämnen som passar hela familjen  
och även de yngre spelarna. Gnugga geni- 
knölarna och låt kunskapskampen börja!

70 frågekort (65 × 100 mm).  
Ask: 70 × 106 × 26 mm.

123. Kalaha i trä
Lä�spelat och roligt för alla!

Klassiskt och roligt spel i mindre format  
som är lätt att ta fram när du vill spela.  
Litet, �nt och praktiskt att ha med på resor  
och semestrar. Spelregler ingår.

Storlek utfälld: 24 × 9 × 1,6 cm.  
Hopfälld: 12 × 9 × 3,2 cm.  
Tillverkat i trä med minipjäser.  
Ej lämpligt för barn under 3 år.

Utmana  
familjen i  
e� roligt  

quiz!

E� av de  
populäraste 

spel som  
finns!

121. IQ-test
Roligt och utvecklande för alla!

Ny rolig hjärngympa med nio kluriga metall-
pussel att ta isär och sätta ihop igen. Geni-
knölarna kommer att glöda av utmaningen! 
 Lösning medföljer för den som behöver hjälp.

14 × 14 × 2,5 cm. 9 st metallpussel.  
Tillverkade i bly- och nickelfri metall.
(OBS: Ej lämpliga för barn under 3 år.) 

Utmana dig 
själv & dina 
vänner med 

hjärngympa!
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124. 1120 snillrika gåtor  
& annat klurigt

Knepiga, kluriga och underbart  
knasiga gåtor! 

Fler och galnare gåtor än du någonsin trodde fanns! 
Proppfull med knäppa, roliga, kluriga och helt makalösa 
 gåtor och andra skojiga knepigheter. Läs och skratta för dig 
själv eller testa dem hemma på familjen eller i skolan!  
Full av roliga illustrationer. En ny, riktigt rolig bok för alla 
åldrar!

144 sidor. 135 × 215 mm. Illustrerad.
INBUNDEN.

ALLA BARNENS STORA BOKPAKET

125. Alla barnens ABC + 
Alla barnen fyller år  
Specialerbjudande: Två under-
bara succéböcker i e� paket!

Ett helt fenomenalt bokpaket! Underbart 
klurig och rolig läsning på rim av succé-
författarna bakom julkalendrarna  Hotell 
Gyllene Knorren, Ronny och Julia och Alla 
barnen �rar jul! Fantastiska myllrande 
illustrationer i härligt roliga och varma 
böcker på rim som passar perfekt för 
högläsning – och att läsa själv! Den 
bästa presenten för alla barnen! 

32 sidor + 32 sidor.  
170 × 240 mm.  
Illustrerad i färg. 
INBUNDEN.

Alla barnen balanserar

         
utom Bosse, han marscherar

         
           o

ch Botilda sjunger sånger

         
            

          när hon hänger i ballonger
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126. Gammaldags konfekt
– prinsess- och polka-
blandning
Härligt söta och goda karameller av högsta kvalitet i 
vacker presentask! Klassisk konfekt som både stora och 
små gottegrisar älskar. Perfekt som gå-bort-present, att 
lägga i strumpan till jul eller när man vill unna sig själv 
något sött. Ljuvlig prinsess- och polkagrisblandning 
från sockerbagarna på Grenna Polkagriskokeri. 
 
400 g. Alla karameller är fria från gluten, laktos, nötter och ägg  
men innehåller soja.

128. Överlevnadsarmband
Med det här armbandet är du alltid redo!

Snyggt och smart överlevnadsarmband med visselpipa, 
tändstål, kompass, mindre nödkniv och en tre meter 
lång lina i slitstark polyester. Perfekt att ha till hands vid 
alla slags ut�ykter, vandringar och aktiviteter utomhus!

Längd: 22 cm. Material: polyester, rostfritt stål och 
PP-plast.

Viveca  
Stens nya  

deckar- 
serie!

127. Offermakaren
Äntligen! Första boken i deckardro�ningens 
nya thrillerserie Åremorden!
 
Ny oslagbart spännande deckare – i nya serien Åremorden! 
Just när vintersäsongen börjar hittas ett lik i Åreliftarna. Snön 
yr, temperaturen sjunker och allt �er svävar i livsfara. Hur 
många ska mördas? En ra�ande mordgåta som fullkomligt 
trollbinder läsaren! Nya succén från Viveca Sten!

Ca 400 sidor.  
135 × 215 mm. 
INBUNDEN MED  
SKYDDSOMSLAG.
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130. Laga älg och  
annat vilt
Inget är så go� som viltkö�!

Favoritrecepten för alla som tycker om vilt! 
Tv-kockens bästa recept på älg, hjort, hare, 
rådjur och vildsvin. Traditionella svenska 
 smaker och nya spännande kombinatio-
ner. Från klassiska färsbi�ar och grytor 
till  burgare, korv och älgchili. Lär dig 
hur man tar tillvara alla stycknings-
detaljer. Supersuccén – jägarens 
bästa kokbok!

112 sidor. 195 × 260 mm. Färg. 
INBUNDEN.

129. Världshistoriens 
 märkligaste experiment
Häpnadsväckande läsning!

Sanna berättelser – fast de är helt otroliga! Ta del av 
historiens allra konstigaste experiment – vissa ban-
brytande, andra skrattretande och några helt 
 oförsvarliga. Vad sägs om amatörforskaren som 
 utsatte sig för 160 ormbett eller verklighetens doktor 
Frankenstein? Konstigt, galet och helt häpnads-
väckande!
 
Ca 240 sidor. 135 × 215 mm. 
INBUNDEN.

Galnaste  
experimenten 

genom alla 
tider!
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131. Nyckelgömma
Det smartaste sä�et a� gömma sin nyckel!

Konstgjord sten med naturtroget utseende att gömma sin 
 hemnyckel i. Lägg den bland andra stenar så blir den en  
i mängden. Smart sätt att kunna överlämna  
nycklar när det behövs.

11 × 7 × 3,5 cm. Rymmer nyckel  
med en längd på max 7,8 cm.  
Tillverkad i polyresin.

132. Anti-skimmingkort
Skydda dina betalkort!
 
Den smarta försäkringen mot skimming och kort-
bedrägeri! Ha ett skimmingskydd i plånboken så att 
ingen kan läsa av dina betalkort. Placeras enkelt i din 
plånbok, som vilket kort som helst.
 
8,5 × 5,4 cm.

133. Brandfilt
Varje hem bör ha en brandfilt! 

Smart skydd mot mindre bränder som kan blossa 
upp t.ex. på spisen. Med en brand�lt kväver man 
elden snabbt och kontrollerar lågorna.  Praktiskt 
gjord för att hänga på väggen och  
med ett snyggt mönster som gör att  
den också pryder sin plats!  

1 �lt.
Filt: 100 × 100 cm.  
Tillverkad i glas�ber.  
Fodral: 17,5 × 29 cm. 
Tillverkat i polyester. 

Undvik 
olyckor 

med smart 
filt! 
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134. Kronblom
Sveriges slöfock nummer e�  
– i 90 år! Försoffad humor!

Levnadskonstnären Kronblom vill helst 
 ligga på so�an och slöa. Men frugan och 
svärmor har andra planer, så det gäller att 
vara påhittig för att slippa undan! Skratta 
åt Kronblom – latmaskarnas konung 
– klassisk svensk folkhumor när den  
är som bäst! Ett julalbum med stor 
samlarglädje!

32 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

135. Uti vår hage
Helknäppt och festligt! Prisbelönt 
äkta svensk seriehumor i över  
25 år!

Den klassiska svenska småstaden lever – 
och är roligare än någonsin! Strulput-
tarna Faló och Olaf ställer till med oreda 
i landsortsidyllen Mjölhagen. Med 
 underfundig humor och stor värme 
berättas det om den ena vardags-
katastrofen efter den andra. En 
klockren och skrattframkallande 
skildring av det svenska småstads-
livet! 

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

90 år  
på soff- 
locket! 
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136. Hälge 
– Älg i fårakläder
Sveriges populäraste älg 
är här igen i en ny rolig 
bok med humorkrut i! 

Älgjakten och jaktlaget, med 
Edwin och Blixten i spetsen, 
gör som alltid livet surt för 
Sveriges populäraste älg. 
Men Hälge är stark nog att 
kunna slå tillbaka – med 
humor. Seriestrippar, 
 knäppa fotomontage och 
skämtteckningar. Sveriges 
populäraste serie�gur 
älgar på – Lars 
 Mortimers Hälge! 
Årets fullträ� – nya 
Hälgeboken är 
 äntligen här!

48 sidor.  
200 × 250 mm. 
Färg. 
INBUNDEN.
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137. Fantomen
Den vandrande vålnaden i lyxigt 
presentalbum! Jubileumsutgåva!

Alla Fantomenfantasters favoritjulklapp! En 
samling med klassiska äventyr av Fantomens bästa 
berättare och tecknare genom alla tider. Dess-
utom exklusiv extraläsning på köpet: Hela 
Fantomens julalbum från 1970 i nytryck! 
Två album i ett!

96 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Fantomen-
tidningen 

fyller  
70 år!

138. Herman Hedning & Co
Stenkul humorklassiker! Stenåldern har aldrig varit roligare!

Stenåldersknäppisen Herman Hedning och hans så kallade vän-
ner bjuder på mer primitiv humor än du trodde fanns! Brutalt 
och otroligt roligt! De helknasiga stenålderskufarna fortsätter att 

driva varandra till vansinne! Garanterade gap�abb när allas vår 
Herman �rar jul på hedniskt vis! 
48 sidor. 260 × 190 mm. Färg.

30 år  
som jul- 
album!
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139. Lilla Fridolf
Vår populäraste toffelhjälte! 
Roligare än aldrig förr! 

Äntligen! Årets efterlängtade julalbum med 
Sveriges to�elhjälte nummer ett! Ska Lilla 
Fridolf äntligen lyckas sätta frugan Selma 
på plats? To�elhjälten ger sig aldrig! 
 Traditionsrik och vass humor – en 
klassiker som gör julen till en skratt-
fest! Humor med samlarglädje i  
över 60 år!

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Över  
60 år som  

album!

140. Kalle Anka 
– Carl Barks bästa
Ingen jul utan Kalle Anka!

Äventyr från seriens absoluta guldålder! 
Kalle bråkar ständigt med knattarna och 
farbror Joakim – och vi får skratta gott! 
Fira en riktigt god jul med Kalle Anka 
och hans vänner – julens roligaste 
tradition! En fantastisk samling 
utvalda, klassiska serier av Carl 
Barks, tidernas bästa Kalle Anka-
tecknare!
 
48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Serier av  
allas favorit- 

tecknare!
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141. Åsa-Nisse
Klassisk svensk folkhumor – i 60 år! 
Ny� dråpligt julalbum!

Nytt fantastiskt roligt julalbum med Åsa-Nisse, 
Klabbarparn och Eulalia! Det är full fart i  
Smålandsskogarna. Det trixas och �xas  
med knasiga ”opp�nningar”, tjuv�ske  
och tjuvjakt – och så måste man akta sig 
för �ärsman! Missa inte årets julalbum 
med knivsluga Åsa-Nisse! Klassisk 
svensk seriehumor i högform!

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

142. Hälge 
– Stora boken om sko�år
Tjock, lyxig presentbok med 
massor av galet roliga serier!

Årets nya efterlängtade tjocka present-
bok – fullmatad med hejdlöst roliga 
serier! Följ jaktlaget med Blixten, 
 Edwin och U�e i spetsen, på deras 
ständiga jakt efter Sveriges mest 
jagade och lästa älg – Hälge! 
 Sveriges populäraste serie - 
�gur är tillbaka – skapad  
av  humormästaren Lars 
 Mortimer. Årets skratt-
julklapp!

96 sidor.  
215 × 225 mm.  
Färg.

60 år  
med Åsa-

Nisse!
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www.jultidningsforlaget.com

143. 91:an Karlsson
Svenska folkets favoritsoldat! Det mest klassiska julalbumet!

Sveriges populäraste jultradition – årets nya julalbum med 91:an 
Karlsson! I över 85 år har han kämpat med 87:an om Elviras 
gunst, smitit, maskat, lurat sina befäl och hamnat i arresten. Till 
allas vår glädje har han inte muckat än … Ett absolut måste under 

granen! Årets stora skrattfest är äntligen här! Samlarklassikern 
framför alla andra! 

48 sidor. 210 × 275 mm. Färg.

Det mest  
klassiska 

julalbumet i 
över 85 år!
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