
Hitta julklapparNA  
i hela familjens  
bokhandel

BOK
EN GOD

Jul



Mer än en bok!

SARAH SHEPPARD
Djuren i skogen ylar, 
piper & hoar
Lyssna på djuren i skogen 
i ny rolig ljudpekbok. Hur 
låter ugglan, paddan,
musen och ... räven?
(168:-)

Dra & titta Söta djur
Dra & titta Vilda djur
(98:-)

LUCY COUSINS
PICK PICK PICK
En härlig saga där det blir 
fler och fler utskurna hål i 
boken ju längre du läser.
(168:-)

EMELIE ANDRÉN
Nisse & Nora har kalas
Idag är det födelsedags-
kalas! Nisse och Nora 
plockar blommor och 
dukar fint. (118:-)

DAWN SIRETT
Mina 100 första ord
Former, färger, djur och 
mycket mer. (118:-)

Stora djur
Mina färger
Känn & Lyssna
(158:-)

KATERINA JANOUCH
Ingrid och Ivar på 
badhuset
På med simpuffarna och 
plumsa ner i bassängen!
(168:-)

TINNA AHLANDER
Lär dig färg med 
Dalahästen
Peka och lär dig olika 
färger på både svenska 
och engelska. (138:-)

DAVID WOJTOWYCZ
Vad vill apan göra?
Gissningsbok att dela med 
ditt barn, där de till slut 
kommer ropa: Ja! (169:-)

INGELA P. ARRHENIUS
Min första boklåda
Presentförpackning med 
fyra pekböcker. (158:-)

ANNA-CLARA TIDHOLM
Knacka på! Jubileums-
utgåva
Den älskade klassikern 
fyller 25 år. Det firas med 
en stor jubileumsutgåva 
med två bilder att sätta 
upp på väggen. (198:-)

THIERRY BEDOUET
Godnatt!
Läs och dra i flikarna!
(148:-)

Bondgården
Se sidorna vikas ut som ett dragspel! (98:-)

Den stora boken  
om Bilar 3
För att behålla sin plats i 
täten måste Blixten vara 
beredd att satsa allt! 
Häng med Blixten  
McQueen på en hisnan-
de åktur. (189:-)

JUDITH ALLERT
Smulan & Ludde:  
Dit trynet pekar
Vad är det där för en 
skinande sak på himlen? 
De ger sig genast av  - dit 
trynena pekar! (168:-)

JOHAN ANDERBLAD &
FILIPPA WIDLUND
Bojan och brandbilen
Både fakta och saga. 
Bränder ska släckas
och djur räddas. 
(98:-)

RAYMOND BRIGGS
Den klassiska sagan  
om Snögubben
En kall vinterdag bygger 
en liten pojke en snö-
gubbe. Samma natt, 
väcks snögubben  
till liv! (179:-)

ALICE TEGNÉR
Lilla visboken  

Tryck på knappen,  
lyssna på musiken och 

sjung tillsammans! 
(159:-)

LENNART ENG
Valdemar i världshavet
I världshavet bor många 
spännande fiskar och 
djur, både pyttesmå och 
jättestora.

VÅRT PRIS 98:-

Lilla barnkammarboken: 
Sju små sagor
Barnkammarfavorit i ny 
kostym! (219:-)

Lilla barnkammarboken: 
Godnattvisor
Gör kvällen till dagens 
mysigaste stund! (219:-)

Barn – pekböcker, visböcker, sagor, högläsningbarn –  pekböcker, ljudpekböcker, pusselböcker

99

149

129

99

79 139 139 169

Min bok om grävare  
och lastbilar
Läs om grävare förr och 
nu. (178:-)

ARNE NORLIN
Här kommer alla  
motorljuden
Tryck på knapparna och 
läs så får du höra alla 
ljuden. (168:-)

149 149

Min egen  
barnkammarkonst
Spara dina barns teck-
ningar i en härligt
stor samlingsbok från
Barnkammarbokserien.
(238:-)

199
ASTRID LINDGREN
Pippi skramlar och låter
Vem är det vi hör?  
Jo, Pippi såklart. (168:-)

Pippi vill inte bli stor
Samlingsvolym för alla 
Pippifans, nya som
gamla. (98:-)

149 79

139

MONI PORT
Det finns inga barn!
”Det finns inga barn”, får 
det lilla monstret höra av 
sin mamma när det är
läggdags. Men kan man 
tro på det? (169:-)

139

ANITA BIJSTERBOSCH
Alla gäspar
Lyft på flikarna i denna 
sömniga bok och
se hur djuren gäspar... 
och bli själv trött...(178:-)

149

MADELEINE ROGERS
Ugglan & vännerna
En bra avslutning på 
dagen och godnattsaga 
för de små. (129:-)

99

CARL-JOHAN  
FORSSÉN EHRLIN
Traktorn som så gärna 
ville somna
Tredje boken i serien 
sövande sagor som
tagit världen med storm.
(259:-)

229

149

MARC EASTMOND
Kärlekskungen
Om kärleken förlorar,  
vad är det då som 
vinner? Kärlekskungens 
kärlek har tagit slut, hur 
ska detta sluta tänkte
han förtvivlat. (178:-) 

149

69139159

STEFAN CASTA
Det magiska stoftet
I Aftonlandet har Svingel 
och hennes familj levt 
i fred. När en ny ledare 
ska utses är det Svingels 
namn som ropas upp. 
(179:-)

149

Mitt äventyr i en 
racerbil

Mitt äventyr till månen

99
  per styck

129

Pusselbok bondgård
(179:-)

Pusselbok djur
(179:-)

Pusselbok i skogen
(179:-)

99
  per styck

79
  per styck

129
  per styck

Klassiker i ny tappning

Hjärteknipande om att  
få vara som man är

Mer än en bok!

Högläsning!

för de allra
minsta Mina första 100 djur

Mina första 100 saker 
med fart

För de yngsta med både 
flikar och kännamaterial.

VÅRT PRIS 98:-

Vi ses snart! Djur

129
  per styck

179
  per styck

69
  per styck

DAGS ATT SOVA

BJÖRN BERGENHOLTZ
Lejoparden
På savannen, under 
gassande sol, bor ett
litet kattdjur med gröna 
ögon, skär nos och  
randig svans.  
(199:-)

169

På bio!

KITTY CROWTHER
Min vän Jim
Ovanlig skildring av kär-
leken mellan två killar 
med olika bakgrund om 
än i fågelskrud! (179:-)

JULIA DONALDSON
De fula fem
En härlig rimmad saga 
om att vara älskad för 
den man är. (179:-)

149

149

149
Almapristagare 2010

MARIANNE DUBUC
Jag är inte din mamma
Ekorren hittar en märk-
lig, taggig boll utanför 
dörren. När han kommer 
tillbaka är bollen öppen 
och en liten hårig filur
tittar ut! (179:-)

Här kommer Pippi Långstrump

Peka och pussla!

Vill du vara med i sagan?

Barnkammarböckerna

Vik-ut-bok för de minsta Sjung tillsammans!

Sätt in en bild på dig själv eller en vän i fickan längst bak och 
bli en del av historierna. (129:-)

Vågligt, Alfons Åberg
(88:-)

Grattis, Alfons Åberg
(108:-)

69 79

Alfons Åberg

MB MB
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PAUL FRIESTER
Ugglan ylar
Det hörs ett ylande i sko-
gen så att alla djur blir 
rädda. Är det vargen? 
Nej, det är ingen varg, 
det är en liten uggla.
(148:-)

JING GUO
Ensam
Gripande historia om ett 
barns känslor, ensamhet 
och fantasi. En drömlik 
resa genom magiska 
landskap. (219:-)

WERNER HOLZWARTH
Det var det fräckaste
Om den lilla mullvaden 
som ville veta vem som 
hade gjort det… (158:-)

TORBEN KUHLMANN
Armstrong: Den första 
musen på månen
Armstrong bestämmer 
sig för att ta reda på om
månen är gjord av ost: 
han ska bli den första 
musen på månen! (229:-)

ILON WIKLAND
Var är Sammeli?
Olle har en hund som 
heter Sammeli. Sammeli 
är Olles bästa vän, och 
han älskar att leka kurra-
gömma. (98:-)

Marie Curie  
Små människor  
STORA DRÖMMAR
En inspirerande livsresa 
som visar att allt är
möjligt om man håller 
fast vid sin dröm och är
modig. (158:-)

ROSE LAGERCRANTZ
Liten svart hund i natten
Samson är en liten svart 
hund, en sådan där glad 
som hälsar på alla andra 
hundar, också de stora 
sura. Han är inte rädd av 
sig. (179:-)

Ella Fitzgerald  
Små människor 
STORA DRÖMMAR
The First Lady of Jazz. 
Här skildras ett liv som
präglats av mod, orätt-
visor och en otrolig musi-
kalisk begåvning. (158:-)

ULF NILSSON
Kommissarie Gordon. 
Ett fall för Paddy
Paddy är så glad och nöjd 
med sitt liv som polis i 
den lilla skogen. (169:-)

GUNILLA BERGSTRÖM
Mias pappa flyttar
Gunilla Bergströms 
debutbok där sjuåriga
Mias vardag skildras 
under första året efter
skilsmässan. (158:-)

MARIA NILSSON THORE
Vem ser Dim?
Dim vill helst vara med 
de stora som klampar
genom skogen, men vad 
han än gör så ser de
honom inte. (179:-)

REGINA SCHWARZ
När små djur blir arga
När små djur blir arga 
kan de ryta högt, eller
hoppa av ilska. Ibland 
känner sig små barn ock-
så riktigt arga. Då hjälper 
bara en kram! (98:-)

JUJJA WIESLANDER
Hjördis
Bästisar, hemliga klubbar 
och kärleken till en katt. 
Roliga lekar och mystiska 
sagotanter. (189:-)

EMMA KARINSDOTTER
Lisbet och Sambakungen
Lisbet bor med sin far-
mor Sambakungen och
piratkatten Sixten. Far-
mor är kul, men ibland 
blir hon lite för mycket.
(218:-)

MARIE NORIN &  
MARIA NILSSON THORE
Uffe Syskonbror
Uffes mamma och pappa 
har fått en ny bebis. Och 
trots att Uffe har sagt att 
de ska kasta ut den så 
gör de inte det. (98:-)

MEGAN SKARSGÅRD
Utslängd från zoo
Det ringer på dörren och 
där står Moster Meg. 
”Emma, sötis!” säger 
hon. ”Skynda på nu, vi 
har massor att göra på 
zoo i dag!” (189:-)

POLLY FABER
Mango & Bambang: 
Absolut ingen gris
Historien om hur Mango 
& Bambang blev bästa 
vänner. Det var inte all-
deles självklart. (189:-)

LOTTA OLSSON
Måste du!
”Måste du! ”suckar hass el- 
musen åt jättemyr sloken 
och sedan suckar jätte-
myrsloken samma åt lilla 
jättemyrsloken, Mini, 
som är på besök. (188:-)

JOSEFINE SUNDSTRÖM
Sagasagor. Syskonsjuka, 
kärmparglöd och en
envis framtand
Saga Louisa Larsson är 
tillbaka. Hon tappar en
tand, kommer bort och 
mycket mer. (199:-)

SIRI SPONT
Emres handbok i  
konsten att våga träffa
spöken
Det spökar i skolans aula. 
Emre och Ömer ger sig 
ut på demonjakt. (179:-)

JOHANNA THYDELL
Dumma teckning
Storebror är så bra på 
att rita. Mint vill vara lika 
bra, fast helst bättre. Det 
är bara det att hon inte 
ens vet vad hon ska rita.
(179:-)

Barn – sagor, högläsning, lär dig enkelt Barn – högläsning, börja läsa, lättläst

BJØRN RØRVIK
Bockarna Bruse  
börjar skolan
En dag fick de tre bock-
arna Bruse ett brev om 
att de måste börja
skolan. Gissa vem som är 
rektor? (189:-)

Lisa Moroni på vinteräventyr
Vad är det bästa med julen?
Att julpyssla och baka pepparkakor  
med familjen.

Vad är ett måste på julbordet?
Julmust.

Har du något lästips?
Jag och min femåriga dotter har skrattat 
väldigt mycket när vi har läst böckerna om 
Vilma: ”Vilmas vilda värld” och  

Kurrans och pigans vinteräventyr(179:-)

”Vilmas riktiga kompis”.

Vem skall få din bok/böcker i julklapp?
Alla som vill följa med på ett spännande 
vinteräventyr!

Kuriosa:
Ända sedan jag var liten har mina stora  
intressen varit att rita och skriva berättelser. 
Jag bor i Tyresö med man, dotter och hund.

Illustrerad av Almapristagaren

Favoriter!

MAJA LINDBERG
Lilla Sifferboken
Lär dig räkna på rim!
(179:-)

SARAH SHEPPARD
Dino 1-2-3
En thrillerartad sifferbok 
för de yngsta
dinofantasterna!
(98:-)

Lär dig klockan: lekande 
lätt
Över 125 flikar att lyfta 
och massor av informa-
tion att upptäcka och 
lära sig klockan.
(159:-)

Lär dig  
lekande lätt!

149 69 129

SVEN NORDQVIST
Pettson tältar
Pettson letar efter något 
på vinden och Findus 
hittar ett tält. Tälta, det 
vill Findus pröva på.
(199:-)

139 159

GÖSTA KNUTSSON
Fler berättelser om 
Pelle Svanslös
Ny sagosamling med 
Uppsalas snällaste katt.
(218:-)

169179

ARNE NORLIN
Här kommer färjan
Halvan är överstyrman 
på färjan Oceania – 
en plats där varje dag 
bjuder på överraskningar.
(178:-)

159

JAN LÖÖF
Jan Lööf sagosamling
En fantastisk sam-
lingsvolym som hyllar 
en av Sveriges största 
barnboksförfattare och 
illustratörer. (289:-)

259 139 179

79

159 149 199 149

LISA MORONI
Kurrans och Pigans  
vinteräventyr
I skogen där Kurran och 
Pigan bor har den första 
snön just fallit. Hela 
skogen har förändrats! 
Plötsligt är det svårt att 
hitta. (179:-)

149

129 179 129 169 149

69 159

BARBRO LINDGREN &
EMMA ADBÅGE
Knuttes hus
Knutte är trött på 
mamm as tjat. Han be-
stämmer sig för att flytta 
till ett hus där det är 
lugnt och skönt. (179:-)

149 149 79 159 159

För den som precis knäckt läs koden är 
det extra viktigt med böcker som väcker 
läslusten. Här har vi samlat massor av 
roliga, spännande och lättlästa böcker.

Läsa själv

STINA WIRSÉN
Vem stör?
Möt lilla Hund som inte 
alls är särskilt sugen på 
att dela sin pappa med 
någon annan. (159:-)

139
  per styck

129

EVA ERIKSSON & LISA MORONI
Julia hjälper till Julia är trött

129
  per styck

Följ med charmtrollet Julia när hon fixar för mammas 
middag och den dagen hon är så trött så trött. (158:-)

149

Läs för mig

Ljudbok ingår!

ANNA HÖGLUND
Stora boken om Igel-
kotten och Mullvaden
Det finns nog inte ett 
mer omaka par än Igel-
kotten och Mull vaden. 
Samlingsutgåva. (218:-)

179

ALEXANDER JANSSON
Monster, spöken och 
kanelbullar
Knasigt mysterieäventyr i 
förtrollande bildvärld.
(179:-)

Pusseldeckaren Pierre 
och mysteriet med
Empire Maze Tower
Pierre och Caarmen ska 
sätta stopp för Mr X 
fram  fart och rädda  
Maze-kuben. Kan du 
hjälpa dem? (219:-)

179

149

CAMILLA LÄCKBERG
Super-Charlie och  
skurksystern
Super-Charlie får en lilla-
syster, den oemot stånd-
ligt gulliga Polly. Samtidigt 
börjar konstiga saker 
hända… (169:-)

Liten  
men tuff  
superhjälte

Oemotståndlig
bilderbok!

139

4 5

UGGLANBOKHANDEL.SEUGGLANBOKHANDEL.SE



PIA HAGMAR
Svante Stallets hjälte
När ett mystiskt djur 
dy ker upp utanför stallet 
blir dock Svante osäker. 
Andra boken om Svante.
(159:-)

CAMILLA KUHN
Rebell på ridskolan
Rebell är glad, hon skall 
gå på ridskola med en 
riktig unge på ryggen. 
Men ungen sitter ju inte 
fast utan ramlar av hela 
tiden... (129:-)

ELIAS & AGNES  
VÅHLUND
Röda masken
Lisa har klarat av sitt första 
superhjälteuppdrag, men 
det känns som om hon 
bara drömt det. Andra 
boken om Lisa. (198:-)

PETRUS DAHLIN
Gosedjuret
Gosedjur är töntigt, det 
vet Theo. Ändå kan han 
inte motstå den tuffa 
kaninen i leksaksaffären.
(128:-)

KATARINA GENAR
Mystiska skolan:  
Spöksången
Femte boken om kompi-
sarna Greta, Malte och 
Teo i ”Mystiska skolan”.
(128:-)

Barn – lättläst, humor, äventyr, klassiker Barn – För bokslukare, spänning

Köttbullar, när Kristina Ohlsson får väljaLös kniviga fall 
med LasseMajas 
detektivbyrå! Vad är det bästa med julen?

Det mesta! Jag älskar att julpynta och köper 
alltid en riktig julgran. Och så tycker jag om att 
tända ljusen i adventsstakarna och att köpa 
julklappar. 

Vad är ett måste på julbordet?
Mina egna köttbullar. 

Har du något lästips ?
”Titta, Madicken det snöar!” av Astrid  

Mysteriet på  Örnklippan (189:-)

159
Lindgren. Läser om den varje jul!

Vem skall få din bok/böcker i julklapp?
”Lotus blues” och ”Mios blues” går så himla 
bra i Tyskland nu så jag tänkte faktiskt skicka 
dem (på tyska) till Angela Merkel. 

Kuriosa:
Jag älskar att baka! Varje jul önskar jag mig 
nya redskap som jag kan använda när jag ba-
kar tårtor och kakor eller när jag gör julgodis.

För hästälskaren!

Rysligt spännande!

CECILIA FORSS
Fislandet
Märta går i första klass 
och hon är väldigt intress-
erad av fisar. Ja, du läste 
rätt, av pruttar! (179:-)

149

MARTIN OLCZAK 
I grevens tid
Grymma grabben slår till
Nya fall för Megakillen, den bästa superhjälten 
i hela Småtorp! (178:-)

149
  per styck

99
  per styck

PIA HAGMAR
Tillträde förbjudet
19:e boken om Dalslands-
deckarna. (148:-)

129

DAN HÖJER
Cirkusdeckarna och 
julbocksmysteriet
Nytt fall för Kaspar och 
Katinka, nu i Gävle där 
julbocken försvinner med
helikopter. (178:-)

129

169

129

99

INGELIN ANGERBORN
Rum 213
Första delen i  
Mebeltrilogin. (199:-)

Fyr 137
Vem äger dagboken som 
Elvira, Meja och Bea 
hittar borta vid Svartudd-
en? Tredje och sista 
delen i Mebeltrilogin.
(199:-)

CECILIA LIDBECK
De försvunna
Vem är vän och vem är 
fiende? När lägerresan 
förvandlas till en kamp 
för överlevnad ställs allt 
på sin spets. (208:-)

PETTER LIDBECK
Mördarmormor
Mormors eget liv som 
godnattsaga. Om när 
statsministern bad om 
hjälp med ett hemligt 
uppdrag. Kan det vara 
sant? (178:-)

FRIDA NILSSON
Det tunna svärdet
När Sasjas mamma dör 
bestämmer han sig för 
att följa efter henne till 
Dödens rike. En vindlande 
resa genom ett annorlun-
da land. (229:-)

KRISTINA OHLSSON
Mysteriet på Örnklippan
Bonnie och Charles är på 
rymmen och gömmer sig 
i Skuggviken. Skuggviken
ruvar på mörka hemlig-
heter… (189:-)

CAMILLA LAGERQVIST
Spetälskesjukhuset
Sommarlov och Elly är i 
Järvsö, nära det gamla 
spetälskesjukhuset. Hon 
kan inte låta bli att känna 
på dörren och därinne 
väntar Saga. (199:-)

CAMILLA LAGERQVIST
Vittnet
Disa och hennes vänner 
Albin och Ville läser om 
mordet i Uppsala - det 
finns ett vittne. Andra 
delen i Blodsvänner. 
(189:-)

169
  per styck

EVA CHRISTINA  
JOHANSSON
Rummet nedanför 
trappan
Calle sommarjobbar vid 
Alvastra klosterruin och 
märkliga saker börjar 
hända vid ruinen. (188:-)

159 199149179169

CAMILLA LAGERQVIST
Försvunnen
Trettonåriga Disas älskade 
morfar är spårlöst för-
svunnen. Ny historisk 
spänningsserie Blods-
vänner. (179:-)

159

IBEN AKERLIE
Lars är LOL
Amanda blir fadder för 
för Lars, som är ny i 
klass  en och har Downs 
syndrom. Vad kommer 
hennes andra kompisar 
att säga? (199:-)

ÅSA ASPTJÄRN
Wursten och Veganen
Det här är sommaren när 
man inte längre kan leka 
tre, illrar rymmer och att 
göra inbrott känns helt 
rimligt. (199:-)

CHRISTINA LINDSTRÖM
Hugo och kepskampen
En varm och rolig be-
rättelse om vänskap
och om att vara annor-
lunda. (179:-)

KATARINA TAIKON
Katitzi barnbruden & 
Katitzi på flykt
Denna samlingsvolym i 
nyutgåva innhåller del 
sju och åtta i serien om
Katitzi. (259:-)

PETRUS DAHLIN
Heden:  
Skogens systrar. Del 4.
Äntligen får vi veta hur 
det går för de övergivna 
systrarna som kämpar 
för att överleva och få 
vara tillsammans. (189:-)

CHARLES DICKENS
Illustrerade sagor  
av Dickens
Återupptäck favoriterna 
Oliver Twist, Lysande 
utsikter, Två städer och 
förstås David Copper-
field. (229:-)

169 169 149 159 199 229

FREDDE GRANBERG
Dr Mugg - Brakskiten 
från underjorden
Dr Mugg pruttar vidare!
(178:-)

149

DAV PILKEY
Kapten Kalsong och de 
radioaktiva robotbrall-
ornas ruskiga revansch
Hjälten Kapten Kalsong 
utkämpar en avgörande 
strid. (179:-)

149

ANDERS JACOBSSON &
SÖREN OLSSON 
Sunes Halloween
Sunes halloweenfest ska 
bli det roligaste partyt 
någonsin! (179:-)

149

ANDY GRIFFITHS
Vår fantastiska trädkoja 
med 78 våningar.
Filmpremiären
Ett filmteam ska göra en 
film om Andy och Terrys 
liv i trädkojan. (179:-)

149

MÅNS GAHRTON & 
JOHAN UNENGE
Monstergrisens gåta
Katastrofen är inte långt 
borta när det vankas 
Halloweenfirande på 
hotellet. 16:e boken om 
Gyllene Knorren. (179:-)
                 

149

Ge bort ett  
GAPSKRATT  
i julklapp!

Lättläst spänning!

MARIA GRIPE
Hugo
Älskade berättelser  
nu i nyutgåvor. 

Josefin
(259:-)

Hugo och Josefin
(259:-)

Trolltider
(189:-)

159

Moderna klassiker av magiska Maria Gripe

Letar du efter den perfekta julklappen  
till en ung läsare? Vi ger gärna boktips. 
Hos Ugglan hittar du både det senaste 
och älskade klassiker.

Böcker för 
bokslukare

STEFAN ROOS
Klappsnapparna och le-
genden om spöktjuven
En dag när Klappsnap-
parna kommer till 
tjuvnästet saknas flera av 
Madame Bofvéns skatter. 
Är det ett spöke? (159:-)

99

JENS HANSEGÅRD
Jordens läskigaste väsen
Underbart läskiga bilder 
som får håret att resa sig 
en smula. Lättläst för den 
som inte är lättskrämd!
(128:-)

99

MARTIN WIDMARK & HELENA WILLIS
Slottsmysteriet, Biblioteksmysteriet och Zoomysteriet
Nytt spännande fall för Lasse och Maja på exklusiv chokladprovning! (159:-) 
Läs även fall 12 och 13, nu i nyutgåvor i färg. (179:-)

149
  per styck

229
  per styck

129

149
  per styck
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Fantasy

NEIL GAIMAN
Nordiska myter - från 
Yggdrasil till Ragnarök
Möt Oden, Tor, Loke och 
läs de spännande även-
tyren från den fornnord-
iska asatron. (228:-)

JACOB GREY
Vita änkans hämnd
Plötsligt är alla Caws vän-
ner i fara och den här
gången kan han kanske 
inte skydda dem. Tredje 
avslutande delen i trilo-
gin Feralerna. (199:-)

ERIN HUNTER
Warriors: Midnatt                Månsken

LAURA WOOD
Poppy Pym och den 
förhäxade pjäsen
Andra delen i den spänn -
ande och skruvade serien  
om Poppy Pym. (259:-)

ANDERS JACOBSSON
Mica -  
dotter av Solfolket
Mica Kroon går sista året 
på gymnasiet. En para-
llell, mörk värld öppnar 
sig och vänder upp och 
ner på hennes liv. (229:-)

VICTORIA AVEYARD
Kungens fånge
Tredje boken i Röd drott-
ning-trilogin. (299:-)

KIERA CASS
The Selection:  
Kronprinsessan
Fristående fortsättningen 
på Ceremonin, Eliten 
och Den utvalda, de tre 
första delarna i serien  
The Selection. (229:-)

MÅRTEN MELIN
Spöksystrar. Den fruk-
tansvärda hämnden
När klassen nu ska upp-
träda med en spökhisto-
ria vill Maj såklart spela 
spöket, men den rollen 
är redan paxad. (169:-)

NINA GRØNTVEDT
En rumpa att dö för
Pauline drömmer om att 
bli filmregissör och en 
dag får klassen besök av 
en äkta skådespelare.
(219:-)

MARTIN OLCZAK
Odjur på Gröna Lund
Fjärde och sista delen i 
serien Jacks förbannelse, 
som tar vid där succé-
serierna Jakten på Jack 
och Spådomen om Jack 
slutar. (188:-)

RICK RIORDAN
Oraklets gåta
Hur straffar man en gud 
på bästa sätt? Genom att 
göra hen dödlig! Första 
delen i serien om guden 
Apollon. (229:-)

HENRIK TAMM
Ninja Timmy och de 
förlorade sångernas
kammare
Svindlande äventyr där 
De Magiska Ninjorna
tvingas slåss mot onda 
clowner! (199:-)

TONE ALMHJELL
Törnspökets hemlighet
När lemlästade djur och 
mystiska fotspår hittas 
inser Niklas att det är 
trollen som har kommit 
till liv och bara han kan 
stoppa dem! (218:-)

DANIELA AUERBACH
Tonårstjejens dagbok
En unik bok med dag-
bokssidor av tonårstjejer
skrivna från 1904 fram 
till idag. (219:-)

MICHAEL BORNSTEIN
Vi som överlevde
På bilden syns judiska 
barn som visar upp siff-
rorna som är tatuerade 
på deras armar. I mitten 
står fyraårige Michael.
(229:-)

TOM PALMER
Vingar: Spitfire
Greg börjar bygga en 
modell av ett gammalt
Spitfireplan och kastas 
in i ett äventyr som visar 
vad det betyder att ta 
kontroll … (169:-)

Barn – För bokslukare, spänning, humor, fantasy Barn & Unga vuxna – fantasy, J. K Rowling, unga som hörs

JEFF KINNEY
Fly fältet
12:e boken om Greg i 
succéserien Dagbok för
alla mina fans. (179:-)

149

139

CAMILLA &  
VIVECA STEN
Sjörök
En tung dimma vilar över 
havet. Enligt de äldre på 
öarna är det ett förebud 
om hemska saker. Andra 
boken. (189:-)

159

MARTIN WIDMARK
I rosens mitt
Stefan är på jakt efter 
ledtrådar som hans
mamma lämnat efter 
sig kort innan sin död. 
Plöts ligt är han en 
mördare på spåren 
(228:-)

179

139

169 179

179

199 179

159 199

MO O’HARA
Min stora feta zombie-
guldfisk. Fruktans fenor
När Tom räddade livet på 
Frankie visste han inte att 
den skulle bli en STOR FET 
ZOMBIEGULDFISK. (169:-)

139

RACHEL RENÉE RUSSELL
Den otursförföljde Max 
Crumbly #2: Kaos i
skolan
Den andra, superspänn-
ande boken i serien om 
skolkillen Max Crumbly.
(259:-)

199

PAX Målarbok
(159:-)

ÅSA LARSSON,  
INGELA KORSELL  
& HENRIK JONSSON
Maran
Svarthäxan sluter ett avtal 
med Maran och korp-
bröderna. Nionde boken  
i PAXserien. (189:-)

159

129

ANDREAS KUNDLER &
LISA LINDER
Övergångarna
Antons morfar har precis 
dött i en bilolycka. Men, 
vem var morfar egentli-
gen? Och var hans död 
verkligen en olycka? 
(189:-)

159

SARAH J. MAAS
Eldens arvtagare
Tredje boken i Glas-
tronen-serien. (259:-)

229

169 199

Nikkis dagbok #9:  
Berättelser om en (INTE 
SÅ TÖNTIG) dramaqueen
Nionde boken i serien om 
högstadietjejen Nikki Max-
well, den här gången om 
hennes ärkefiende Mack-
enzie Hollister! (259:-)

CHRISTINA WAHLDÉN
Tulpanpojken
Den 18 oktober 1945 an-
länder elvaårige Wim till
Nyköpings station. Han har 
skickats till Sverige för att 
det inte finns någon mat i 
Holland. (198:-)

169

269 199

229

Fyra glädjespridare!

139
  per styck

229
  per styck

Välkommen till en övernaturligt bra serie!  
Nu kommer den efterlängtade nionde delen.  

Dyk ned i Pax-världen 

Harry Potter och  
fången från Azkaban
Bok nummer tre nu fyr-
färgsillustrerad. (329:-)

Fantastiska vidunder 
och var man hittar dem
Fyrfärgsillustrerad. 
(329:-)

Quidditch genom 
tiderna
Allt du någonsin har 
velat veta om quidditch.
Vad händer om man
bryter mot reglerna, 
varifrån gyllene kvicken
kom mm. (178:-)

Barden Beedles  
berättelser
De klassiska sagorna 
roar, de är fulla av magi 
och tricks, och de är lika
spännande för unga 
trollkarlar i dag som på
1600-talet, då de skrevs.
(178:-)

Fantastiska vidunder 
och var man hittar dem
En introduktion till de 
magiska djuren i den
magiska världen. (178:-)

Böjsvansar, narglar, 
drakar och gyllene 
kvicken. Den magiska 
världen vimlar av 
underverk.

J. K  
Rowlings  
magiska  
värld

Ett svindlande 
äventyr som 
nominerades till 
ARK:s barnboks-
pris 2016.

Från hemlöshet 
och missbruk 
till trygghet och 
självkänsla

Många böcker för unga vuxna har snabbt 
hittat läsare i alla åldrar. Det är inte kon  stigt. 
De bjuder ofta  både på starka känslor och 
vindlande spänning. Vem gillar inte det?

Unga vuxna

JAMES DASHNER
VirtNet-spelen -  
Nivå: Slutstrid
Om Michael och hans 
vänner inte stoppar Kaine 
kommer tusentals att 
dö. Men det finns någon 
mäktigare. Vem? (218:-)

179

RANSOM RIGGS
Besynnerliga berättelser
Möt några förträffliga 
kannibaler, prinsessan
med den kluvna tungan 
och pojken som kunde 
tämja havet. (219:-)

179

JOAKIM LUNDELL
Monster
Det här är berättelsen 
om en ung människa
som mot alla odds blir 
en röst och en vän för 
hundra tusentals ungdo-
mar. (229:-)

199

ALI CRONIN
Harry Styles
Allt som gör Harry till en 
stjärna. Från X Factor till 
åren med One Direction 
och de soloalbum som 
gjort Harry Styles till en 
ikon. (169:-)

99

ELENA FAVILLI
Godnattsagor för rebell-
tjejer: 100 berättelser 
om fantastiska kvinnor
En bok fylld av kvinnliga 
förebilder som stått upp
för sina ideal. (319:-)

279

Ungdomar som hörs!

ERIKA VALLIN
Speglarnas hemlighet
Asrin, Lima och Max ger 
sig ut på en resa hela 
vägen till universums 
slut: allt för att rädda 
tiden. (229:-)

199

Årets Julkalender!

Första och andra delen i Den nya profetian,
Warriors-seriens andra svit. (169:-)

199
THERÉSE LINDGREN 

Vem bryr sig?
Therése vill uppmana 

oss alla att börja bry 
oss – om oss själva, hur 
vi lever, vad vi äter, och 
inte minst: om djuren. 

Djurrätt är en hjärtefråga 
för veganen Therése 

och hon skildrar här hur 
det gick till när hon blev 

medveten om djurens 
situation och stegvis blev 

vegetarian och vegan.
(249:-)

Mer från  
YouTube- 
favoriten

SARAH J. MAAS
Glastronen
Lönnmördare, palatsintri-
ger, magi och romanser. 
Vad mer kan man begära? 
Första delen i trilogin 
Glastronen. (179:-)

149

299
  per styck

149
  per styck
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För vetgiriga

Ugglan är en guldgruva för nyfikna. Oav-
sett om det är dinosaurier, fotboll eller 
spel som är det stora intresset hittar du 
alltid lärorika och roliga böcker hos oss.

MATS BERGGREN
Din syster måste dö
När föräldrarna upptäck-
er att Evin har gått bakom 
deras rygg får Khabat i 
uppdrag att döda henne 
för att försvara familjens 
heder. (189:-)

HAMPUS NESSVOLD
Ta det som en man
Sex, våld, vänskap, porr, 
och kroppskomp lex – 
Hampus delar med sig 
av sina erfarenheter av 
manlig vänskap, olycklig 
kärlek och mer. (229:-)

EMERY LORD
När vi två kolliderade
Hur kan man hitta sig 
själv när man är på väg
att gå sönder? (229:-)

JULIE BUXBAUM
Tre saker jag  
inte vet om dig
En oemotståndlig kär-
leksroman full av värme,
svärta och oförglömliga 
karaktärer. (229:-)

ANGIE THOMAS 
The Hate U Give
Sextonåriga Starr Carter 
lever i två världar: den 
fattiga förorten där hon 
bor och den fina privat-
skolan i stan. Var kan hon 
vara sig själv? (229:-)

HUE HUYNH
Rio och jakten på  
tiokompisarna
I denna ljuvliga sagobok 
kan vuxna och barn på ett 
roligt sätt bekanta sig med 
tiokompisarna och lära sig 
hur de hör ihop. (168:-)

Fotbollsstjärnor 2018
(199:-)

Barnens fågelbok: Våra 
mest älskade småfåglar 
med bilder och läten
Bekanta dig med fågel-
livet, den lättanvända
ljudmodulen – med bilder 
på varje knapp – gör det 
enkelt att använda boken. 
(178:-)

Hockeystjärnor 2018
(199:-)

Unga vuxna – drama, fantasy, dystopi Fakta – för barn och unga

199

199

DANIELLE  
YOUNGE-ULLMAN
Allt det vackra  
är inte förstört
Om relationen mellan 
mor och dotter, om psy-
kisk ohälsa, försoning och 
att hitta sig själv. (229:-)

199

MIA ÖSTRÖM
Vakuum
Det är snart ett år sedan 
Jonnas storebror tog sitt 
liv, och hög tid att städa 
ur hans rum. En berättel-
se om förlust och om att 
öppna upp. (219:-)

179

LIZETTE EDFELT
Brännmärkt  
Befolkningen är inordnad 
i ett hierarkiskt system, 
där bara den som fötts 
som Alfa kan göra sin 
röst hörd. Första boken i 
Imperietserien. (259:-)

MARIE LU
Den unga eliten
Adelina har egenskaper 
som inte är av denna
värld. Och ett begär att 
krossa alla som vågar
trotsa henne. (179:-)

MARIE LU
Midnattsstjärnan
Den omskakande avslut-
ningen på Den unga eliten- 
trilogin, full av glödande 
känslor. (299:-)

229

JOHAN EHN
Down under
En till stora delar självbio-
grafisk berättelse om den 
svåra balansgången mell-
an att försöka passa in 
och samtidigt vara sann 
mot sig själv. (229:-)

199

JOHN GREEN
Sköldpaddor  
hela vägen ner 
En miljardär på flykt. En 
hittelön på 100000 dollar. 
Och 16-åriga Aza Holmes 
som trots bakterieskräck 
bara vill hångla. (229:-)

199 269

159

159

199 199

SARA  
BERGMARK ELFGREN
Norra Latin
Norra Latin är en plats 
med en mörk hemlighet. 
Något som förändrar allt
och flätar samman Ta-
mars och Cleas liv. (229:-)

199

SCOTT BERGSTROM
Grymheten
Gwendolyn söker efter 
sin försvunna pappa.  
Den enda ledtråden 
leder till Frankrike och en 
brutal värld av vapen och 
trafficking. (229:-)

199

129

HELENA DAHLGREN
Orkidépojken
En mörk och spännande 
berättelse om ensam-
het och gemenskap, 
inspirerad av Twin Peaks 
universum. (219:-)

179

Dystopi

Ljuvlig feelgood i 
high school-miljö

Hur låter  
en bofink?

En skarp,  
rasande, cool  
och rolig debut 
som väckt stor 
uppmärksamhetHelt fristående 

fortsättning på 
”Onsdag kväll 
strax före sju” INGELA P. ARRHENIUS

Jag lär mig storstäder

VÅRT PRIS 89:-

Jag lär mig Sverige

VÅRT PRIS 89:-

Pysselböcker 
med roliga 
fakta och 
klistermärken

Hampus Nessvold älskar julen Lär dig om djur och natur
Vad är det bästa med julen?
Jag älskar allt med julen. Det är min bästa 
högtid. Hatar midsommar, påsk, nyår och allt 
annat som ska tvångsfiras, men julen är fan 
underbar. Maten, musiken, filmerna, dofterna, 
människors humör, allt allt allt mhmmm...

Vad är ett måste på julbordet?
Mormors senap och gravad lax är ett måste 
på mitt julbord! Inte ihop dock.

Ta det som en man (229:-)

199
Har du något lästips?
Christer Lindarws självbiografi är helt fantas-
tisk. Beundrar den mannen från topp till tå,  
insidan ut. Läs den och förstå storheten i 
honom och hur viktig han varit och är för öpp-
enheten och toleransen i detta avlånga land. 

Vem skall få din bok i julklapp?
Jag önskar den åt alla i julklapp!  
Haha.

169
  per styck

Minecraft: Guideboken 
till Redstone
(168:-)

Minecraft: Guideboken 
till Nethern och End
(168:-)

149
  per styck

GRETHE ROTTBÖLL
Första naturhjälpen 
räddar djuren
Udde och Leija har star-
tat Första Naturhjälpen. 
Det finns många djur 
därute som behöver 
deras hjälp!  (128:-)

ALEXANDER HEATHER
Bondgården
100 frågor och svar om 
bondgården. (218:-)

JOHAN EGERKRANS
Flygödlor och 
havsmonster
Här presenteras dessa fa - 
scinerande djur genom färg- 
sprakande illustrationer, 
spännande fakta och en  
hel del humor. (229:-)

JORUN MODÉN
Vidunder
Här får du inte bara veta 
hur snömannen ser ut, 
var jättarna lever och hur 
man får syn på en alv ell er 
ett skogsrå, utan även hur 
vampyrer låter. (329:-)

179

BRENDAN KEARNEY
Djurens fantastiska 
värld: en äventyrsresa
runt jorden
De lever i kalla bergstrak-
ter, heta öknar, fuktiga 
regnskogar och mörka 
havsdjup. Kan du hitta 
dem? (199:-)

LILY MURRAY
Dinosaurium
Följ med på en resa mil-
jontals år bakåt i tiden.
Spännande fakta om 
dinosaurier varvas med
makalösa och detaljrika 
illustrationer. (319:-)

KATHY WILLIS
Botanicum
Mer än 200 växter, alla 
detaljrikt avbildade och 
framställda precis som 
i ett riktigt gammaldags 
museum. (329:-)

169 279

299

199 299

TOM JACKSON
Den otroliga boken  
om djur

Den otroliga boken  
om dinosaurier

MARTIN EMTENÄS
Vilda djurboken: Favo-
ritdjur i svensk natur
Möt 25 favoritdjur i 
svensk natur, få roliga
faktakunskaper och inspi-
ration till egna fundering-
ar. (229:-)

139
  per styck

Följ med på en upptäcktsresa där du får utforska en hel 
rad spännande djur och dinosaurier. (169:-)

199

99

149

Min stora runda  
världsatlas
Med vackra bilder och 
enkla texter beskrivs jor-
den och dess kontinenter 
från Nordamerika till
Australien. (179:-)

Ut i världen!

149

Barnens atlas för att 
upptäcka världen
Ett första steg för att 
lära känna världen och 
ta reda på vad som är 
speci ellt för olika länder.
(229:-)

199

MATT LAMOTHE
En dag i livet
Här får du uppleva en 
dag tillsammans med 
barn i sju olika världsde-
lar. Se hur de lever i Ita-
lien, Japan, Iran, Indien 
och Uganda. (219:-)

179

Fulla med  
insidertips från 
Mojangs experter

Porträtt,  
actionbilder och 
statistik om de 
allra bästa
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Det finns alltid något nytt att lära. Vill du 
snickra, tälja, sticka, odla din trädgård 
eller kanske fördjupa din förståelse för 
hundar? Här hittar du mängder av inspi-
ration.

Fyll på med 
kunskap

Hos Prinsessan 
(129:-)

På Bondgården 
(129:-)

På bygget 
(129:-)

Mitt liv – boken om mig
Skriv och berätta om ditt 
liv! Låt inte dina minnen
falla i glömska. Bevara 
dem i den här fantastiskt 
fina boken! (299:-)

LENA ARRO
Från Döda fallet till Ales 
stenar - Platser med
(spök)historia
Tio av Sveriges mest 
mystiska och oförklarliga 
platser. Med en spökhis-
toria till varje. (229:-)

PETER GISSY
Det spökar!  
En hårresande guide
Det spökas på många 
platser i Sverige, på slott,
kyrkogårdar och hotell. 
I ruiner och i en kanal. 
Med kartor. (219:-)

DAG ÖHRLUND &  
LARS THUNELL
Den ädla konsten  
att vara elak
En välment käftsmäll alla 
borde få i present. (259:-)

JENNIFER BARK
Förlåt att jag väckte dig, 
jag var bara uttråkad
Genom underbara bilder 
och finurlig poesi lyfts 
våra katters härliga egen-
skaper och besynnerliga 
beteenden. (159:-)

SORAN ISMAIL
Absolut svensk: En 
ID-handling
Om identitet och into-
lerans i ett av världens 
mest toleranta länder. 
Full av drastisk humor 
och tänkvärt djup. (279:-)

Gunde Svan som indian
85 000 följare kan inte 
ha fel – @gundesvanso-
mindian är bland det 
absolut roligaste som har 
hänt Instagram.
(219:-)

DAG SEBASTIAN  
AHLANDER
Handbok för glada 
gubb ar: 109 glada råd 
för att nå livets höjdpunkt
Fylld av kul och inspire-
rande råd för nyblivna 
pensionärer. (169:-)

KALLE LIND
88 böcker du inte  
behöver läsa
Den ultimata guiden till 
böckerna du inte visste 
att du inte trodde fanns.
(229:-)

LENNIE NORMAN
Gubbvarning
En härligt träffsäker pre-
sentbok till alla farsor,
brorsor, snubbar, grabbar 
och killar som kan behö-
va testa sin gubbfaktor.
(199:-)

OLOF WRETLING
Fem vintrar och en 
sommar: Diagnoserna i 
mitt liv
Självutlämnande och 
komiska berättelser i 
en skildring av sorg och 
drömmar. (279:-)

Tänkebok för glada 
gubbar: 109 trösterika 
tankar för den fortsatta 
färden
Åren mellan 65 och 80 
blir för många de bästa i
livet. Här får alla gubbar 
trösterika tankar. (179:-)

Fakta – målarböcker, pyssel, språk, kusligt Blandat – fakta, humor, fotografi

Halvans pysselväska Mamma Mu och Kråkan 
pysselväska

Pippi pysselväska Alfons pysselväska

Den bästa julklappen! Med 3 aktivitetsböcker, 1 berättelse och 1 pussel i miniformat. (129:-)

pyssel med älskade sagofigurer 99
  per styck

Mitt målarblock.  
Från punkt till punkt
(79:-)

Mitt målarblock.  
Måla ännu mer
(79:-)

39
  per styck

99
  per styck

Jag räknar 
(159:-)

Jag läser 
(159:-)

129
  per styck

Magiskt kul  
med massor av 
magneter

Samla dina  
minnen från 
vardag, fest och 
allt däremellan

JOHAN EGERKRANS
Skisser från Nordiska 
gudar: en målarbok
Färglägg den listige Loke, 
kärleksgudinnan Freja 
eller någon av de andra 
som befolkar Asgård och 
Jotunheim.  (168:-)

HANNA KARLZON
Tillsammans 20 posters 
att färglägga och rama in
5 nya motiv och 15 favo- 
riter ur tidigare böcker, 
alla föreställande männi-
skor. (199:-)

MARIA TROLLE
Skymningstimman: 
målarbok
I den här boken hittar du 
även ett växtregister, för
dig som gillar att färg-
lägga naturalistiskt. (199:-)

VERONICA  
BALLART LILJA
Akvarell - mer än  
bara solnedgångar
25 övningar med motiv 
som stilleben, stadsland-
skap, mat, natur och 
mode. (159:-)

Koppla av med färgläggning och akvarellfärger

Läskiga platser i Sverige
Fantastiska bilder

Till alla glada gubbar

Målarböcker för de minsta.  
Plocka fram pennor, färger  
och kritor och ha kul!

149 159 159 129 249

129

249 199
169 249

229

PETTER KARLSSON
Last night in Sweden
Ett stort antal av Sveriges 
bästa fotografer samlar 
sina bilder från kvällar i 
Sverige. Boken blev ett 
svar på president Trumps 
mystiska uttalande. (349:-)

MATS ANDRÉASSON
Sveriges sjöar:  
en del av oss
Här får vi en inspirerande 
och tankeväckande bild
av det svenska sjöland-
skapets mångfald samt 
dess betydelse. (419:-)

359

299
Den svenske  
fotografen som 
har 1,4 miljoner 
följare CHRISTOFFER COLLIN

Instagram changed 
my life
Otroligt fina bilder, en 
gripande story om olyckan 
som förändrade Chris-
toffers liv och tips kring 
fotografering. (379:-)

329

REID PERSSON
1117 knäppa gåtor & 
annat kul att klura på
Testa gåtorna på en vän 
eller familjen, lös dem på
egen hand eller dra ihop 
ett gäng för en kväll fylld
av utmaningar. (178:-)

Det var en norrman,  
en kock och Bellman
I denna samling med 666 
vitsar hittar du såväl de
bästa dråpligheterna 
om norrmännen som 
vår egen stolle Bellmans 
mest galna upptåg. (169:-)

149 139 139 149

Donald Trump - Sagt och 
gjort av världens mest 
osannolika president
Här får du veta mer om 
Donald Trump – och ta 
del av ett överflöd av 
mer eller mindre kränk-
ande uttalanden. (199:-)

159

179

MATS WÄNBLAD
Så funkar det!  
Kroppen inifrån och ut
Vi har den med oss hela 
tiden, men hur väl känner 
vi den  - vår kropp?  
Fascineras av hur smart 
den fungerar. (259:-)

ADAM FORD
Stjärnor Familjens guide 
till stjärnhimlen
Här lär du dig nya saker 
eller mer om det du re-
dan kan om rymden och 
universum. Innehåller 
även en stjärnkarta. (179:-)

PETER GOES
Tidsresan:  
Från Big Bang till idag
Här presenteras upp-
täcktsresande och kung-
ar, myter, konstnärer och 
artister, samt fantastiska 
uppfinningar! (269:-)

239

149

SARA LÖVESTAM
Grejen med substantiv 

och pronomen
Allt en människa kan fun-

dera över när det gäller
substantiv (och prono-

men). (199:-)

199 179

Hur säger man egentligen biceps i plural och 
varför kan inte vuxna människor ha ett sansat 
samtal om pronomen? Sara Lövestam reder 
ut begreppen på ett underhållande sätt.

Boken som  
gör grammatik  
vansinnigt roligt

169

Humor

Samlingsvolym

Svenska Schlager
Drygt 100 svenska  
schlagerlåtar. (279:-)

249
229 Wow!  

Visste du att….
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till hemma hos oss varje jul. Den finns i en 
mängd utgåvor, men den med illustrationer 
av Roberto Innocenti är extra magisk. 

Vem skall få din bok/böcker i julklapp?
Jag hoppas att många olika sorters läsare ska 
bli glada när de vecklar av omslagspapperet 
från min bok! Stickarna förstås, men också 
de som gärna läser om livet, livsprojekten, 
kläderna och kulturen, utan att nödvändigtvis 
ha garn och stickor till hands. 

DORIS DAHLIN &  
MAGGAN HÄGGLUND
Hitta din känslostyrka
En bok om att lära sig 
att säga nej och hitta 
balansen mellan sitt eget 
område och livet tillsam-
mans med andra. (299:-)

HILLEVI WAHL
Äg ditt liv: så får du  
mer tid, kraft och glädje
Genom att förenkla 
våra liv kan vi hitta våra 
personliga livssyften. Och 
först då kan vi äga våra 
liv och vår tid. (318:-)

MARIA AHLSÉN
Frisk utan flum
En vetenskaplig väg till 
bättre hälsa. (329:-)

TIMOTHY FERRISS
Mästarnas Metoder: 
Hälsa
En praktisk guidebok till 
hur du lyckas i livet,
fullspäckad med tips från 
en lång rad av framgångs-
rika människor. (299:-)

SEPHERA GIRON
Lilla boken om  
kamasutra
Den perfekta boken för 
att upptäcka passionerade 
positioner, var som helst! 
Här beskrivs 64 erotiska 
ställningar. (188:-)

MAX BAINBRIDGE
Tälja och snida i trä: 
En modern guide till 
kreativt skapande
En guide som lär dig göra 
vackra, praktiska träföre-
mål för det moderna 
hemmet. (329:-)

MOA OTT
Trä: Snickerihandbok  
för inredning och odling
Lär dig de grundläggande 
snickerikunskaper som be-
hövs för att kunna inreda 
hemmet med vackra 
bruksföremål. (378:-)

GÖRAN SÖDERSTRÖM
Så renoveras torp  
& gårdar
En älskad klassiker för 
alla som sysslar med 
gamla hus och vill reno-
vera med varsam hand. 
Nyreviderad. (379:-)

GERT & KARIN  
WINGÅRDH
Wingårdhs villor - SAND
Den här boken går bort-
om husritningar och visar 
människorna som ska 
leva i huset, deras känslor 
och vardag. (329:-)

YOLO: världens  
häftigaste äventyr
(249:-)

SOPHIE COLLINS
Svansföring:  
Förstå din hund
En praktisk guide som lär 
dig alfabetet i hundarnas
kroppsspråk, med bilder 
på hundars kommunika-
tion. (178:-) 

IAN CORLESS
Extrem löpning: Ultra, 
trail och skyrunning
Den intensiva, fysiska 
sporten skildras i en 
samling otroliga foto-
grafier. (329:-)

PER JENSEN
Den missförstådda 
hunden
Vi måste omvärdera vår 
syn på hundar. Det går 
inte att betrakta dem på 
samma sätt efter att ha 
läst den här boken. (379:-)

BRITA ZACKARI
Jag hatar att träna
Träningsboken som inte 
är som någon annan. 
Även om du hatar att 
träna så kan du med 
Britas enkla tricks ändå 
få det gjort. (328:-)

LOVISA SANDSTRÖM
Lofsans underverk: 
Starkare bäckenbotten, 
snyggare hållning och 
bättre sex
Så tränar du bäcken-
botten och de inre 
magmusklerna. (328:-)

LINDA SCHILÉN
Genvägar till  
köksträdgården
Här får du tips om vilka 
grönsaker du ska välja och 
hur du maxar skörden.
(279:-)

BELLA LINDE
Rätt ur jorden: handbok 
i självhushållning
Grundläggande kunskaper 
och praktiska råd för hur 
du odlar grönsaker för 
husbehov. (349:-)

ELISABETH SVALIN
I min trädgård vill jag 
vara Karin
En praktisk trädgårdsbe-
rättelse från Sundborn.
(349:-)

JAMES ARMITAGE
Praktiskt latin för  
trädgårdsälskare
1 500 av de mest 
användbara latinska 
namnen. (179:-)

JENNIE LILJEFORS
Healing Yoga
Verktyg, program och 
övningar för att integrera
yogans läkande kraft i 
våra liv. (319:-)

MARTINA JOHANSSON
Hormonbibeln 2.0
Här lär du dig mer om 
hormoner och får gedigna 
och vetenskapligt grund-
ande tips för en bättre 
hormonell hälsa. (279:-)

CARL XVI GUSTAF  
KUNG AV SVERIGE
En värld i förändring
Med den miljöforskning 
som kungen tagit del av 
hoppas han kunna sända 
ett budskap till framtida 
generationer. (278:-)

PETER WOHLLEBEN
Djurens gåtfulla liv:  
Kärlek. Sorg. Omtanke.
Fantastiska inblickar i  
en sluten värld
Fascinerande fakta om 
djuren och deras känslo-
liv.  (319:-)

Celia B Dackenberg läser Dickens till jul
Vad är det bästa med julen?
Stillheten. Ljusen i mörkret, brasan i spisen 
och snön som faller. Musiken. Samvaron. 
Varje år!

Vad är ett måste på julbordet?
Sillsallad efter gammalt familjerecept. Får jag 
bara den spelar resten inte så stor roll.  
 
Har du något lästips?
Högläsning av Charles Dickens En julsaga hör 

Kulturkoftor (379:-)

329

Fakta – handarbete, slö jd, vackra hem Fakta – trädgård, djur och natur, hälsa, sexualitet, skönhet

JORID LINVIK
Stora sockboken
45 unika mönster med 
starka färger och under-
bar dekor - perfekt för att 
sticka kreativa och per-
sonliga sockor. (278:-)

229

279

329 279

329

229

299

139

299
229

CHARLOTTE SWANSTEIN
Hundens första år
En handbok för alla 
hundägare som vill lära 
känna sin valp och förstå 
dess beteende bättre.
(379:-)

329
CHARLOTTE KALLA  
Styrka, teknik  
& pannben  
Läs om Charlottes kon-
kreta tips och program 
för spåret, träning vid 
sidan av spåret och allt 
annat som hör skidåk-
ningen till. Hitta din egen 
väg till framgång och ett 
starkare pannben!
(299:-)

259

279 269 269
269

149249279259

199

249

229

MATS OTTOSSON
Nära fåglar
Här möter du fåglarna 
som du aldrig mött dem
förut. Boken innehåller 
fantastiska bilder där 
fåglar är fångade på ett 
nytt sätt. (399:-)

DAN ZETTERSTRÖM
Fågeldagbok 2018
En ny fågelart varje 
vecka med en vacker 
illustration och en kort 
intresseväckande text. 
Resten av utrymmet i 
boken är ditt. (278:-)

349 229

RAY MEARS
Vildmark:  
En överlevnadshandbok 
i nordliga skogar
De bästa tipsen för 
att överleva i nordliga 
skogar. (349:-)

299

259
129

329

STINA TISELIUS
Sticka till dig själv
Unna dig att sticka något 
till dig själv! Här finns
mönster för både nybörja-
ren och stickproffset, som 
uppskattar det avkopplan-
de i stickandet. (299:-)

IVAR ASPLUND
Sticka flätor
Innehåller 18 beskriv-
ningar: tröjor, koftor, 
halsvärmare, pulsvärma-
re, slipover, poncho, sjal, 
halsdukar och mössor. 
(349:-)

299

249

CELIA B DACKENBERG
Kulturkoftor: Livet, kon-
sten och saker att sticka
Här följs en rad kultur-
personer i jakt på dolda
samband och spännande 
historier. (379:-)

ANN-MARI NILSSON
Sticka mönster
Här får du en riktig 
mönster skatt att djup-
dyka i och det vackra är 
inte ens svårt att sticka.
(349:-)

299

329

HANS REUTERSKIÖLD
Hushållshandboken:  
Allt du behöver veta för 
att sköta ett hem
Alla hushåll behöver en 
lathund. Här är boken som  
ger råd om hushållssysslor 
i stort och smått. (279:-)

229

JENNY ALDERBRANT
Sticka varma vantar, 
sockor och mössor
Jenny Alderbrant, känd 
som JennyPenny i
stickkretsar, har samlat 
25 av sina mest älskade
designer.  (279:-)

CHARLOV  
E HELLO BIRDIE
Sticka dina bebiskläder - 
32 söta modeller
Här lär du dig sticka 32 
olika kläder till de allra 
minsta. Med instruktio-
ner och bilder. (228:-)

169

229

Få saker är så avkopplande som att slå 
sig ned med en stickning i soffhörnet. 
Här hittar du allt från enkla modeller 
till avancerad mönsterstickning.

Sticka till dig 
själv och andra

Mycket mer  
än smörknivar

Du lever bara  
en gång

Bygg pannben med Kalla

Vackra hem nu och då

Fascinerande fåglar

Trädgårdsliv!
Nya perspektiv på djur och natur

Hälsa,sex
& skönhet

IDA MAGNTORN
Ett hem med omtanke - 
Harmoniskt, personligt 
och hållbart i längden
Här får du råd om allt 
från hur du plastbantar 
till hur du gör snällare 
rengöringsmedel. (349:-)

299
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Samhälle

HELEN  
STOMMEL OLSSON
Gangsterprinsessan
Ta del av en okänd värld. 
Sara var en av Sveriges 
mest hårdföra knarkkurir-
er och en rutinerad män-
niskosmugglare. (289:-)

EBBA KLEBERG  
VON SYDOW &  
EMILIA DE PORET
Säker stil - 101 stiltips
En inspirerande handbok 
som förändrar, förnyar 
och förhöjer din outfit på
nolltid. (319:-)

Vår kungafamilj i fest 
och vardag 2017 -
Kronprinsessans år
Här sammanfattas hela 
det kungliga året där det
varit lite extra fokus på vår 
kronprinsessa som fyllde
40 år. (228:-)

Mitt 60-tal
Fotoboken bjuder på härli-
ga återblickar och skildrar 
det bästa och mesta av 
60-talet. (299:-)

PETER HAVENTON
Bilar - vinddrag av 
nostalgi
(188:-)

En mening om dagen
En fylla-i-bok där du skriv-
er en mening om dagen
om ditt liv. (199:-)

OLA SCHENSTRÖM
52 vägar till mindful-
ness: Måndagsråd för 
en bättre vecka
Få en mer närvarande 
start på veckan med 
övningar du kan utföra där 
det passar dig. (289:-)

SARAH KNIGHT
The magic of not giving 
a fuck och ändå få ut 
mer av livet
Rolig handbok som förk-
larar hur du skakar av dig 
ofrivilliga måsten, skam 
och skuld. (318:-)

CARINA SUNDING
Stora peppboken.  
Din guide till mer power 
och pepp i livet
Inspireras av tjejer som 
tagit försiktiga kliv, och 
de som kastat sig ut för 
farliga stup. (279:-)

BRADLEY  
TREVOR GREIVE
Penguin Bloom
En ljuvlig presentbok till 
alla i behov av tröst och
pepp. (199:-)

ANNA KÅVER
Oro: Att leva med 
tillvarons ovisshet
Förhoppningen är att du 
ska få veta mer om din 
oro, om hur du kan behål-
la den kloka och släppa 
den giftiga. (299:-)

ÅSA NILSONNE
Processen: Möten, 
mediciner, beslut
En tankeväckande bok om 
människans utsatthet och 
styrka, psykiatrins komplex-
itet och det egna professio-
nella ansvaret. (329:-)

OWE WIKSTRÖM
Från ett cafébord i Paris: 
Om vänskap, tristess o
samtalets nyanser
På sitt inspirerande sätt 
hjälper Owe oss att 
fun    dera över livets och 
vardagens angelägna 
frågor. (289:-)

ELAINE EKSVÄRD
Vi måste prata ...: 
Lätta lösningar på svåra 
samtal
Med denna bok står du 
rustad för att tackla sam-
talen som du förr eller 
senare ställs inför. (279:-)

HENRIK FEXEUS
Fingertoppskänsla: 
En nödvändig manual i 
social kompetens
Henrik visar hur du 
utvecklar denna super-
kompetens och skapar det 
liv du förtjänar. (279:-)

MIKAELA URBOM
Om jag bara vore lite 
smalare
En berättelse om dröm-
mar, musik, dans, kreativi-
tet och motivation. Men 
också om djup ångest och 
om anorexi. (278:-)

ANDERS HANSEN
Fördel ADHD
Lär dig att vända dia-
gnosen till en fördel 
och att hantera även 
nackdelarna, oavsett om 
det gäller dig själv eller 
ditt barn. (299:-)

BODIL JÖNSSON
Vad är tid och 100 andra 
jätteviktiga frågor
Vilken roll spelar tiden 
i våra liv, hur förhåller 
vi oss till den, och hur 
kommer vi att se på den i 
framtiden? (168:-)

GUDRUN ABASCAL &
NINA CAMPIONI
Vattnet går: om att 
vänta och föda barn
Här finns svar på alla und-
ringar man kan ha som
blivande eller nybliven 
förälder. (319:-)

MARTIN BORG
Brotten som skakade 
Sverige
Femton uppmärksam-
made svenska brott 
från 1950 till nutid, från 
Norrmalmstorgsdramat 
till Knutby-sekten. (319:-)

BARIS KAYHAN 
Nätverket: Södertälje-  
maffians uppgång oc h 
fall
En julinatt 2010 mördas 
två män brutalt på den
ökända spel–klubben  
Oasen i Södertälje. (319:-)

ÅSA ERLANDSON
Det som aldrig fick 
ske: Skolattentatet i 
Trollhättan
Vad hände den 22 
oktober 2015 då Sveriges 
värsta skolattentat genom 
tiderna ägde rum? (299:-)

STEFAN LISINSKI
Att ta ett liv
Stämmer det verkligen att 
Kaj Linna har begått
mordet? Och om han är 
oskyldig, hur ska man då
kunna bevisa det? (249:-)

Pepp, kraft och 
tröst i vardagen

179

279 239 249

229

249269279 199 239

OLA TUNANDER
Ubåtsmysteriet
(349:-)

299

ANDERS ADALI
Svenska rånare
Möt brottslingarna och 
deras berättelser. Erfarna 
rånare berättar om hur de 
resonerar och vad händer 
de sista minuterna innan 
ett rån. (259:-)

229

259

269

129

269

KODJO AKOLOR &  
OLGA NIKRASOVA
Den ultimata 
föräldraguiden
En resa från det positiva 
graviditetstestet till ditt 
barns första år.
(249:-)

199

MALIN HAAWIND
Sluta skrik för fan
En bok om att leva med 
små barn. (278:-)

229

Boken om mig
Kom ihåg de viktigaste och 
de roligaste ögonblicken.
(228:-)

179

AGNES WOLD &  
CECILIA CHRAPKOWSKA
Praktika för blivande 
föräldrar: Gravidfakta 
och barnkunskap på 
vetenskaplig grund
Fakta om graviditet och 
små barn.  (299:-)

249

THERESE SOK
Min graviditet:  
En veckodagbok
Här får du vecka för vecka 
veta vad som händer 
med bebisen i magen, 
samtidigt som du kan fylla 
i hur du mår. (299:-)

249

MARITA KARLSON
Mammaboost!:  
Recept för ett skönare 
mammaliv
En bok för alla hälsoin-
tresserade mammor och 
en energikick för den 
nyblivna föräldern. (338:-)

299

249

239 229

149

ALEXANDER CATALAN
Manligt: en skönhets-
guide för män 
Här samlas fakta, tips och 
råd, produktinformation,
och alla härligheter du kan
tänka dig att fylla din hylla  
eller necessär med. (319:-)

269

JOHANNA KAJSON
Planera ditt dröm-
bröllop: med Johanna 
Kajson
I den här boken finns allt i 
ett  - en inspirerande guide 
till drömbröllopet, med 
extra allt! (379:-)

329

259

259 149

259

Det är många tankar 
och frågor som dyker 
upp i väntan på ett 
barn. Här finns svar, 
råd och pepp för 
hela familjen.

Graviditet  
och små-
barnstid

199

Häng med i debatten och fördjupa dig i 
ämnena som engagerar just nu. Politik, 
religion, brottslighet och internationel-
la händelser påverkar oss varje dag.

Fakta – välmående, inspiration, graviditet, föräldraskap Fakta – stil, ekonomi, nostalgi, samhälle, brott

Detaljerna  
som lyfter  
din look

259

ELIN HELANDER
Hjärnkoll på pengarna 
- Få råd med dina 
drömmar
Lär dig sparpsykologi och 
undvik fallgroparna på vä-
gen mot bra ekonomiska 
beslut. (289:-) 

249

ISABELLA LÖWENGRIP  
& PINGIS HADENIUS
# Aktiedrottning
Här går de igenom grun-
derna för aktier, sparande
och investeringar på ett 
pedagogiskt och inspi-
rerande sätt. (279:-)

HANS SJÖGREN
Familjedynastier:  
så blev Sverige rikt
Här tas ett samlat grepp 
om svenska och nordiska
dynastier, och hur de vuxit 
fram i samspel med
övriga samhället. (279:-)

249

ANDERS STRÖM
Sveriges mäktigaste 
familjer: Företagen, 
människorna, pengarna
I femton berättelser får vi 
följa hur landets största 
förmögenheter växte 
fram. (279:-)

249

STAFFAN THORSELL
Hennes, Mauritz & 
familjen Persson: Hur 
de erövrade världen
I år blir H&M 70 år. Här är 
historien om Sveriges
mest framgångsrika familj.
(299:-)

269

Framgång i Sverige

Koll på ekonomin

Svenska brott

Följ  
kungafamiljen

Gör det med stil! Nostalgi och retrodesign

Jag minns:  
svenska folket berättar 
om sitt 1900-tal
Här berättar svenskar i 
åldern 16 till 104 år i korta
fragment om ögonblicken 
som format deras liv. 
(349:-)

299 249

MATS JONSON
Snus! - Historia, märken, 
tillverkning & konsten 
att snusa
Det svenska snusets histo-
ria. Tobaken, tillverknin-
gen, typerna och vår unika 
snuskultur. (299:-)

THOMAS ERIKSON
Omgiven av psykopater: 
Så undviker du att bli
utnyttjad av andra
Upptäck dem i tid – och 
förstå hur just din person-
lighetstyp kan utnyttjas av 
en psykopat. (279:-)

Upptäck  
psykopaten  
i tid

249
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Historia

TOBIAS BERGLUND
Finska inbördeskriget
I januari 1918, bara 
några veckor efter
självständigheten, störta-
des Finland in i ett
inbördeskrig mellan 
”röda” och ”vita”. (349:-)

ROGER ÄLMEBERG
Gustaf VI Adolf : 
Regenten som räddade 
monarkin
Gustaf VI Adolf fick en 
nyckelroll och bidrog per-
sonligen till att rädda
monarkin i Sverige. (349:-)

TEEMU KESKISARJA
Döden vid Raatevägen: 
Finska vinterkrigets 
mest mytomspunna slag
Här spelade helt vanliga 
soldater som kämpade i 
ett ”nedfruset helvete” 
huvudrollerna. (289:-)

ULLA-LENA LUNDBERG
Hertiginnan  
och kaptenskan
Aldrig tidigare publi-
cerade fotografier av 
Herzogin Cecilies sista 
resor ligger till grund för 
den här boken. (329:-)

CHRISTOPH  
ANDERSSON
Nazisten som teg: Dröm-
men om att skapa höge r-  
extrema terrorceller i 
Tyskland och Sverige
Trion ville bli en motsva-
righet till RAF. (329:-)

HELÉNE LÖÖW,
MATTIAS GARDELL &
MICHAEL DAHLBERG-
GRUNDBERG
Den ensamme  
terroristen
Hur kan högerextrem 
terror bekämpas? (329:-)

YVONNE HIRDMAN
Lent kändes regnets fall 
mot min hand medan
barnen brann i Berlin
Det är en tid då alla 
drömmer om fred i det 
pinade och sönderbom-
bade Europa. (329:-)

NAVID MODIRI
Hej syster
I brevform skriver Navid 
om integration, flykt och
utanförskap – men också 
om språkets makt att
sammanföra människor.
(279:-)

CLAS SVAHN
Koder, krypton och 
dolda budskap
Här beskrivs hemlighet-
erna som ingen skulle få 
veta svaret på! (249:-)

HUW LEWIS-JONES & 
KARI HERBERT
Världens upptäckare
Här skildras sjuttio 
av världens främsta 
upptäckare genom sina 
teckningar och
anteckningar. (419:-)

NEAL BASCOMB
Operation tungt vatten
Den operation som satte 
stopp för Nazitysklands 
kärnvapenprogram är 
en av andra världskri-
gets mest spektakulära 
händelser. (379:-)

GAVIN MORTIMER
Det hemliga andra 
världskriget: Spioner, 
specialoperationer och 
underrättelseverksamhet
1939-1945
En rad fascinerande, 
tidigare dolda, historier. 
(349:-)

DEE BROWN
Begrav mitt hjärta vid 
Wounded Knee
Dee Browns klassiska 
indianbok, med 300
fantastiska bilder i färg, 
nu i mjukbandsutgåva!
(379:-)

MARGARETA BECKMAN
När Sveriges general-
konsul räddade Paris:  
En biografi över Raoul 
Nordling
En historia där verklig-
heten överträffar dikten 
tiofalt. (279:-)

ALEXANDER SWANSTON
Atlas över andra 
världskriget - 200 kartor 
över viktiga händelser 
och slag
Gediget illustrerat med
lättöverskådliga och de-
taljerade kartor. (249:-)

CHRISTIAN HUBER
Andra världskrigets 
slutstrider - Tyska ögon-
vittnen berättar
Här berättar veteranerna 
själva från olika perspek-
tiv om Tredje rikets fall.
(289:-)

EIRIK VEUM
Det svenska sveket 
1940-1945
Norge föll offer för 
”den iskalla egoismens 
politik”, vars syfte var 
att hålla Sverige utanför 
kriget. (299:-)

PETER FRANKOPAN
Sidenvägarna: En ny 
världshistoria
En viktig berättelse om 
de krafter som format 
den globala ekonomin 
och den politiska renäs-
sansen i öst. (349:-)

ALF R. JACOBSEN
Bitter seger: Narvik  
10 april-10 juni 1940
En levande skildring av 
strider som fångade värl-
dens uppmärksamhet 
och har en särställning i 
krigshistorien. (319:-)

WILHELM AGRELL
Sprickor i järnridån
En fascinerande och hel-
täckande bild av den
hemliga underrättelse-
tjänstens arbete under 
en viktig och på många 
sätt farofylld tid. (379:-)

TOM HOLLAND
Dynastin: det romerska 
kejsardömets uppgång 
och fall
Fascinerande om väldet 
som sträckte sig från 
Rom till de tyska skogar-
na. (349:-)

JASON D. MARKS
Vägen mot undergången. 
Del 2
Närgånget om liv och 
död på östfronten under 
andra världskriget. Fång-
ar soldaternas sista strid 
vid Volgas strand. (379:-)

ANDERS FRANKSON
Spektakulära komman-
doräder från första
världskriget till idag
Allt från fritagningen av 
diktatorn Benito Mussoli-
ni till likvideringen av 
Usama bin Ladin. (299:-)

RIKARD LARSSON
Stockholms slott - Skön-
het och Styrka
Följ med på en tur runt 
Stockholms slott! Det är
verkligen ett storslaget 
slott Nikodemus Tessin 
d.y. skapat. (249:-)

TILAR J MAZZEO
Irenas barn
När hotet om deporte-
ring till koncentrations-
lägren växte gömde 
Irena tusentals barn och 
smugglade ut dem ur
gettot. (329:-)

SEBASTIAN JÄGERHORN
Hårdast bland de hårda: 
det tunga rytteriet i
trettioåriga kriget
(349:-)

Fakta – Ryssland, aktuellt, Trump, religion, historia Fakta – historia, 2:a världskriget

MASHA GESSEN
Framtiden är historia
Det totalitära Rysslands 
återkomst (329:-)

279

279

KATARINA HARRISON 
LINDBERGH
Nordisk mytologi
Vi får ta del av allt från 
hjälten Beowulfs kamp 
mot monster till kunga-
dottern Signes tragiska 
kärlekshistoria. (379:-)

329

PER T. OHLSSON
1918
Om detta revolutione-
rande år, då Sverige blev
Sverige, berättas här 
månad för månad om
händelserna, konflikterna 
och personerna. (319:-)

269 299 239

299

WOLFGANG KORN
Nordiska Myter: krigs-
lystna gudar, sagoom-
spunna platser, tragiska 
hjältar
Myter och historia har 
aldrig varit mer spänn-
ande! (349:-)

299

MALIN ARONSSON
Kristungen
Har du vuxit upp inom 
frikyrkan kommer du att
känna igen dig, annars 
får du en djupare 
förståelse för den kristna 
kulturen. (299:-)

CHARLOTTE RØRTH
Jag mötte Jesus
Charlotte tidigare ateist 
berättar öppet om hur 
hon tvingas att ifrågasät-
ta gamla sanningar och 
öppna sitt sinne i denna 
bok. (289:-)

GUNILLA THORGREN
Guds olydiga revben
En högst personlig 
idéhistorisk resa från 
antiken och Bibeln 
som slutar med Martin 
Luther. (329:-)

249 239 279

199

279 229

VERA EFRON
Karolinerna efter 
Poltava
Den glömda historien om 
de svenska krigsfångar-
nas öde i Sibirien. (299:-)

249

279

329

329

299

329 299

369

249

KARIN HENRIKSSON
Trump: Miljarderna, 
medierna och makten
Här skildras Trumps 
väg till makten och de 
röda trådarna i hans 
liv: lögner, bekräftel-
sebehov, skryt och 
pengar. (249:-)

199

NAOMI KLEIN
Nej är inte nog
Trumps valseger var en  
politisk chock. Men var-
för vann han? Och vad 
kan vi göra för att det inte 
ska bli värre? (329:-)

279

229

269

299 279

199

299 199 249

239 269 329

MATTIAS GÖRANSSON
Björnen kommer! Därför 
ska du misstro dem som 
skrämmer dig med ryssen
Vad ryssarna gjort förr 
och nu – men också vad 
de inte gjort. (299:-)

249

ERIKA FATLAND
Sovjetistan
Erika besöker och skild-
rar grannarna till Putins
expansiva Ryssland. Hur 
har utvecklingen varit för
människor som lever här?
(299:-)

259

BENGT JANGFELDT
Vi och dom:  
Bengt Jangfeldt om 
Ryssland som idé
Förstå vårt grannlands 
idéhistoria och det speci-
ella i dagens ryska politik 
och kultur. (299:-)

249

Ryssland – en stormakt i förändring

Andra världskriget upphör aldrig att fascinera. Fortfarande finns 
röster som aldrig blivit hörda, hemliga operationer som först nu 
blivit offentliga, hjältemod som inte uppmärksammats och öden 
som berör än idag.

Nya perspektiv på  
andra världskriget

Var för ser 
slottet ut  
som det gör?

Nytt grepp  
på dåtiden

279

MARTIN BORG
750 nedslag i historien - 

från alkemi till Ötzi
Kortfattat, pedagogiskt 

och rikligt illustrerat - en
verklig genväg till histo-

risk allmänbildning.
(329:-)

329

PETER ENGLUND
Stridens skönhet och 
sorg 1917: Första
världskrigets fjärde år
Det fjärde bandet i serien 
om första världskriget har 
nått ett märkvärdigt år - 
1917. (378:-)

Donald  
Trump i  
fokus

Hungersnöd  
och fredslängtan

Religion

18 19
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FREDRIK EKLUND
Fredrik 2.0 - Året då jag 
återfann mig själv
Fredriks inre resa från 
Sverige till New York och 
tillbaka igen. Framgångar 
är inga garanter för ett 
lyckligt liv. (299:-)

ALEX SCHULMAN & 
SIGGE EKLUND
RUM
Rädsla, svart humor och 
nostalgisk melankoli
blandas och mynnar ut i 
en hoppfull jakt på me-
ning och frihet. (279:-)

CARL JOHAN FALKMAN
Att vara Loa Falkman
Loa, älskad av så många, 
berättar om sin dyslexi, 
de tuffa åren i skolan, 
världens operascener, 
musikaler och tv. (279:-)

TOMMY BERGGREN
Tommy
”Hur har alla dessa 
tusentals människor 
orkat vänta så här länge, 
på att boken om mitt 
fantastiska liv äntligen 
ska ges ut?” (299:-)

ALEXANDER SALZBERGER
Kicktorsken
En orädd berättelse om 
hur det är att födas utan
några förutsättningar för-
utom drömmen om att
lyckas, och kärleken till 
att stå på scen. (279:-)

CHRISTINA MATTSSON
Juvelarian: Historien om 
Christina Nilssons
smaragder
Den sanna berättelsen 
om en nedtonad musei-
skandal. (299:-)

RICHARD FORD
Mellan dem:  
Minnen av en barndom
En varm kärleksförklaring 
till två föräldrar och ett
intimt porträtt av livet i 
den Amerikanska södern
under mitten av 1900- 
talet. (289:-)

MIKAEL LINDNORD
Arthur och hans vänner
Vi får följa med under 
Arthurs första jul i Sveri-
ge, lida med honom när 
han drabbas av sjukdom 
och glädjas med honom 
på äventyr. (259:-)

GUNNELA BJÖRK
Kata Dalström: Agita-
torn som gick sin egen 
väg.
Katas engagemang 
gjorde henne till en 
frontfigur för den unga 
arbetarrörelsen. (379:-)

FATIMA BREMMER
Ett jävla solsken
Historien om journalisten, 
äventyraren och pionjären 
Ester Blenda Nordström: 
överklassflickan som blev 
Sveriges mest berömda 
piga. (299:-)

YVONNE DE GEER
Aldrig en av oss
Insiktsfullt om att växa 
upp i en av Sveriges mest 
blåblodiga familjer, men 
vara smärtsamt medve-
ten om att ens eget blod 
är rött. (329:-)

ANNA BRÅKENHIELM
Räkna med bråk
Anna lade grunden till en 
helt ny tv-genre med
program som Expedition 
Robinson. Här berättar 
hon om maktspel, succé-
er och fiaskon. (299:-)

DICK HARRISON
Jag har ingen vilja till 
makt: Biografi över 
Tage Erlander
Tage Erlander är den 
svenska statsminister 
som suttit längst vid 
makten 23 år. (329:-)

ANNE FULDA
Emmanuel Macron. 
En biografi
En skildring av en dyna-
misk ledargestalt, som
snabbt går från ord till 
handling. (299:-)

JAN LEWENHAGEN
Kanslern som kom in 
från kylan
Hon brukar göra det, 
Angela Merkel, ta tid på 
sig, men sedan vet hon 
vad hon vill. Vad har 
format henne?  (319:-)

BJÖRN HÄGER
Uppdrag Bildt: 
En svensk historia
En av vår tids mest in-
tressanta personer, som 
funnits i den politiska 
maktens centrum under 
snart femtio år. (319:-)

CARL-JOHAN VALLGREN
Mikael Persbrandt

En av våra mest  
populära skådespelare 
och konstnärer, Mikael 

Persbrandts memoarer. 
(279:-)

Christer Björkman älskar julens dofter
Vad är det bästa med julen?
Det bästa med Julen är en massa saker. Att 
träffa familjen, dricka glögg framför brasan, 
doften av den griljerade skinkan och kanelen 
i risgrynsgröten, att slå in och lacka julklappar. 
Ja, ni hör ju, jag älskar allt med Julen. 

Vad är ett måste på julbordet?
Allt det som bara finns på Julen. Janssons frest-
else, lutfisk, dopp i grytan och griljerad skinka.
 

Generalen - Bara jag vet 
vem som vinner(279:-)

249

249

Har du något lästips?
Nej, inte mer än att man ska unna sig att läsa 
det man gillar allra mest även om det råkar 
vara en serietidning.

Vem skall få din bok i julklapp?
Hahahaha, jag hoppas att bara de som verkli-
gen vill ha den ska få den. Så de slipper gå att 
byta den på Annandagen.

Nära, personligt och sant. Läs om  
spännande personligheter och männi-
skor som påverkat världen, nu och då. 
Vem är du nyfiken på?

Memoarer
& biografier

269 259

229 269

299 269

279 279

249249

249 269

Memoarer och biografier – aktuellt, historiskt, kvinnoporträtt Memoarer och biografier – politiker, kulturpersonligheter, sporthjältar

HERMAN LINDQVIST
Mannerheim: Marsken - 
masken - myten
Den legendariske 
marskalken av Finland, 
friherre Gustaf Manner-
heim, överbefälhavare i 
fyra finska krig.  (299:-)

Mannen  
bakom 
myten

269 299:-CD

Starka kvinnoporträtt

EMIL CHRISTENSEN
HeatoN: livet på spel
Emil berättar om ensam-
heten och befrielsen i
spelandet, om hänsyns-
lösa managers, oför-
glömliga ögonblick och
revanschen. (259:-)

229

RONNIE HELLSTRÖM & 
TORE S BÖRJESSON
Ronnie - Bäst i världen
Här är boken om bajaren 
som var bättre än de
bästa ja, bäst i världen. 
Här är boken om Ronnie
Hellström. (299:-)

269

PATRIK EKWALL
Vill du så kan du
Sportjournalisten berätt-
ar anekdoter från de sto-
ra mästerskapen och ger 
dessutom sin version av 
vad som händer bakom 
kulisserna... (279:-)

249

MATS MAGNUSSON & 
MARCUS BIRRO
Masse - helvetet  
tur & retur
För första gången berät-
tar han allt, om missbru-
ket, förnedringen, och 
vägen tillbaka. (299:-)

269

Från sportens värld

Politikerporträtt

TOMAS LEDIN
Inte ett moln så långt 
ögat kan nå
Tomas om sitt artistliv, 
från trevande försök på 
1960-talet, via gigantiska 
turnéer till kritikerrosad 
krogshow. (329:-)

MIKAEL RICKFORS
Inte bara vingar för 
pengarna
Mikael Rickfors berättar 
om sitt liv och sin karriär,
om toppar och dalar, 
mörker och framgångar.
(299:-)

299 279

RA HIDAYA MODIG
Third Culture Kids
Silvana Imams världsbild, 
Ibrahima Erik Lundin
Bandas betydelse mfl. De 
tänker inte i termer som
ras, kön och ålder. De är 
Third Culture Kids. (299:-)

269

CHRISTER BJÖRKMAN
Generalen: Bara jag vet 
vem som vinner
Christer berättar med 
humor om vägen från 
brådmogen pojke i Borås 
till att bli en av Musiksve-
riges mäktigaste. (279:-)

BRUCE DICKINSON
Bruce Dickinson,  
en självbiografi
Den efterlängtade bio-
grafin från den storslag-
na och mångfacetterade 
sångaren i Iron Maiden.
(279:-)

SAMANTHA FOX
Min berättelse
Om livet som ikonisk 
popstjärna i och utanför
strålkastarljuset och om 
kärleksrelationerna. Här 
skildras både tragedier
och triumfer. (279:-)

249 249 249

Musikpersonligheter

329

ÅSA MOBERG
Livet
Här berättar Åsa på sitt 
eget öppenhjärtiga sätt 
om åren på Aftonbladet, 
om kärleken, politiken, 
och om 1968. (299:-)

JOHAN SVEDJEDAL
Den nya dagen gryr. 
Ett porträtt av Karin Boye 
som frihetsälskande 
idealist, feminist, litterär 
yrkeskvinna, vänsterde-
battör och sexualpolitisk 
radikal. (299:-)

LINN HEED
Flickan från Lotusfälten
En gripande självbiografi 
om en bortadopterad
flicka som söker sitt ur-
sprung och sina rötter.
(319:-)

MARIE GÖRANZON & 
STINA JOFS
Vrålstark & skiträdd
I 50 år har hennes 
arbetsplats, med några 
utflykter till privatteatrar, 
tv- och filmvärlden, varit
Dramaten. (329:-)

259 279 279

279

249 279

249

LARS ERICSON WOLKE
Lasse-Maja
Stortjuven som blev 
författare och legend: läs 
om Lasse-Majas hårda liv 
som straffånge under ett
kvartssekel på Karlstens 
fästning. (299:-)

DAVID BODANIS
Einsteins största  
misstag
En närgången biografi 
om Einstein både som 
privatperson och fysiker. 
Den får oss att inse hur 
mycket världen har 
Einstein att tacka för.
(279:-)

HENRIK MEINANDER
Gustaf Mannerheim: 
Aristokrat i vadmal
Ett både empatiskt och 
kritiskt Mannerheimpor-
trätt med starka konturer 
och färgprakt men också 
tunga skuggor. (289:-)

Svenska öden:  
33 svenskar som gjorde 
historia
(289:-)

Historiska personporträtt

269

239

259

249

En karriär kantad  
av framgång  
och löpsedlar

20 21

m e m o a r e r

HANS 
ROSLING
Hur jag lärde mig  
förstå världen

Med  
f a n n y  h ä r g e s t a m

HANS ROSLING & 
FANNY HÄRGESTAM
Hur jag lärde mig  
förstå världen
Det här är en bok som 
innehåller ytterst få 
siffror. I stället handlar 
det om mina möten  
med människor. (299:-)

269

Läkaren som 
slog hål på  
våra myter  
om världen
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Babblarna  
Kan-du-göra-spelet
Härma ljud, rörelser, gör tecken, 
peka på färger och sjung 
sånger. Ett utvecklande spel 
för de allra yngsta. Från 2 år.

Plocka fram vinnarinstinkten!  
Samla familjen eller vännerna runt 
spelplanen och låt tävlingen börja. 
Här hittar du spel för alla åldrar.

Spela
tillsammans

179

Ord för ord
Ett unikt ordförklaringsspel för hela 
familjen. Med bilder på baksidan av 
ordbrickorna. En kartong familjeunder-
hållning - som är lika kul varje gång!  
Från 5 år.

329

MIG Familj Gul
Kunskap och glädje för vuxna och barn, 
780 frågor för vuxna och 780 frågor för 
barn mellan 6-14 år. Frågorna har svars-
alternativ till de yngsta barnen vilket gör 
det enkelt att hänga med. Från 6 år.

Cars 3 Racing Game
Blixten McQueen och gänget kör racer-
lopp runt banan i en häftig tävling mot 
målsnöret. Undvik oljespill, reservdäck 
och andra hinder på din väg mot segern. 
Från 5 år.

Trolljakten
Ni är fångade i Trollberget och nu måste 
ni ta er ut innan ni hamnar i trollens 
gryta. Spännande och kul strategispel för 
hela familjen. Från 6 år.

299 299 299

Vem vet mest? Junior
Det enormt populära TV-frågespelet nu i
juniorversion. Spela dig igenom de olika 
ronderna och försök vara först med att 
nå 150 poäng i finalen. Från 8 år.

349

Cluedo
I denna nya version av det klassiska  
detektivspelet finns en uppdaterad  
spelplan med fantastiska nya detaljer, 
rum och dolda spår som hjälper dig  
lösa mordet på herrgården. Från 8 år.

319

Klask
Utmana varandra i Klask-duell. Magnet-
spel som garanterat blir både spännande 
och roligt. Från 10 år.

Säg samma
Spelet där det gäller att svara precis  
som alla andra. Ju fler som svarar som  
du - desto fler poäng kammar du hem!  
Från 10 år.

549

199

Ett spännande pusselspel med sagotema för de yngsta, även om 
äldre, föräldrar och andra också kan vara med och kan få nog så  
svårt att hitta lösningen.

Hjälp Rödluvan hitta mormors 
stuga i årets barnspel

Snyggt förpackat med en tilltalande spelplan, med mormors hus, Rödluvan och vargen 
som plastfigurer och ett antal kluriga vägbitar där det gäller att hitta den rätta vägen till 
mormors hus. Här gäller det att tänka logiskt, kreativt och rentav utmanande.
Sammanlagt finns 48 olika sätt att placera hus, granar och figurer för att skapa olika 
korrekta vägar, från enklare till rena expertbanorna. Och så en liten bok som berättar hela 
sagan utan ord, så även de yngsta kan ”läsa” och förstå vad det handlar om. Ålder från 4 år

359

279

Spel – barnspel, familjespel Spel – vuxenspel, frågesport, kunskapsspel

Codenames
Klura ut hemliga agenters identiteter. 
Varje lag har en spelledare som känner 
till namnet på deras 25 agenter, medan 
medspelarna bara vet om agenternas 
kodnamn. Korta ledtrådar ger informa-
tion som kan hjälpa de andra i laget att 
lista ut vilka deras agenter är. Från 10 år.

249

Lip Twister
Håll i hatten för här kommer förmodligen 
det roligaste partyspelet någonsin! En 
salig blandning av roliga utmaningar och 
frågor där skrattsalvorna runt bordet är 
en garanti! Bjud in polarna på en spel-
kväll, placera Lip Twisters i munnen och 
spelet kan börja. Från 12 år.

Risk
Samla dina trupper och låt dom mar-
schera genom världsdelarna. Planera din 
strategi noga - du möter motståndarna 
på slagfältet och de kommer att kämpa 
för allt de är värda. I det här strategiska
maktspelet slåss du mot dina motståndare 
om världsherraväldet! Från 10 år.

499

Lista rätt!
Frågespelet där spelarna ska lista topp 5 
på en lista med tio alternativ. Först i mål 
vinner! Från 12 år.

329

399

Fyra i rad
Spelet där det gäller att få fyra i rad hori-
sontellt, vertikal och diagonalt. Den som 
lyckas vinner! Klassiskt spel helt i trä.

159

Frågespelet där alla har chansen! Kompakt spel med 200 frågor av 
olika slag och 2000 svar. Högt och lågt - rangordning, antal, rätt/fel, 
siffror och färger mm. 

Hittar du rätt taktik för  
att vinna årets vuxenspel?

Allt som behövs ryms i den lilla spelenheten – frågor, svarsmarkörer och poängräknare. 
Alla spelare får chansen att svara på alla frågor – men hur många svar kan du? Vågar du 
svara eller är det bättre att passa? Går med fördel att spela i lag, vilket ger utrymme för 
vilda och intressanta diskussioner mellan lagmedlemmarna. 2-8 spelare. Från 10 år.

IQ Busters Ball Traps
Försök att ta isär dessa och få ut bollen/
kulan. Det svåra blir sedan att återställa 
med kulan inlåst. Fyra olika varianter.

Beppes Stora Experimentlåda
I Beppes låda hittar ni massor med roliga
experiment ni kan göra för att undra, 
undersöka, upptäcka och häpna. Att 
experimentera är ROLIGT! 

299

Katamino Classic
Ett spel som verkligen sätter igång hjär-
nan. Svårigheterna stegras hela tiden. 
Det finns cirka 500 olika möjligheter 
att lösa spelet, man kan även spela två 
personer och bygga 3D-figurer.

0-100
Det nya roliga fartfyllda kunskapsspelet 
där svaret alltid är en siffra mellan 0-100. 
Lätt att ta med sig, innehåller 1200 
utmanande och kul frågor. Från 14 år.

Bezzerwizzer Original
Kunskapsspelet där spelarna måste 
utnyttja både taktik och kunskap för 
att vinna. Innehåller 3000 nya frågor 
uppdelade i tjugo olika kategorier och 
den nya taktikbrickan WRITE som tvingar 
motståndarlaget att svara på sin fråga 
utan att para ihop sig. Från 15 år.

299

429

499

129
  per styck

Mjaumory
Ett memory med klös! En utmaning för 
minnet – oavsett ålder och dagsform.
(219:-)

CHARLOTTE LUNDQVIST
Minns du 80-talet?
Välkommen tillbaka in i en värld med ben-
värmare och freestyles! 265 pastellfärgade 
nostalgifrågor att utmana med!

VÅRT PRIS 98:-

179

De 36 frågorna
Spelet som gör dig kär! Kan ett spel få 
två människor att förälska sig i varandra? 
Ja, det är i alla fall vad forskningen pekar 
på. Från 13 år.

159
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Lika roligt för
stora som för 
små!



Fina pussel i hållbart material och fascinerande motiv. 500 bitar eller 1000 bitar – du väljer!

Färgstarka pennor med fruktiga dofter

4 meter att färglägga!

The Balloon Festival
The Balloon Festival är ett detaljrikt och 
humoristiskt pussel, 1000 bitar, av den 
världskände holländske illustratören Jan 
van Haasteren. Välj bland flera motiv.

Pusselmatta  
Det perfekta hjälpmedlet för pusselfantasten! Pussla som vanligt, när du vill pausa rullar du  
bara ihop mattan och ställer undan till nästa gång. Pusselmattan passar pussel upp till 2000 bitar.

Koppla av med ett lagom svårt pussel, 
pyssla med färg och form eller låt 
vårt konstnärsmaterial inspirera din 
kreativa sida.

Pussel & 
pyssel

169

199

119
Från

Målarbok på rulle, 4m*30 cm
Målarbok på rulle med häftande baksida, motiv med prinsessor eller dinosaurier,  
inkl sex vaxkritor.

89
  per styck

Kreativt – pussel, TOPModel, målarbok Kreativt – pennor, scrapbooking, Marcus & Martinus

Färgpennor med fruktdoft, 12 olika färger och dofter
Välj din favoritdoft: apelsin, jordgubbe, äpple med flera.

10
  per styck

Ta hem Norges populäraste tvillingar till ditt rum!

Artline Supreme Metallic  
Permanent märkpenna med metallic-bläck för att skriva och dekorera på papper,  
kartong, glas, metall och plast. 1 mm rund spets. Finns i färgerna brons, lila, grön,   
rosa, blå och guld.

Milan Fiberspetspennor
Femtio klara färgnyanser 
i transparent plastväska 
med handtag. 5 mm konisk 
spets för bred eller smal 
linje. Vattenbaserad färg, 
ventilerad huv, blandbara 
färger.

19
  per styck

99

Dekorsaxar för hobby och scrapbooking

Riven kant
155 mm.

Viktoriansk
155 mm.

Sicksack
155 mm.

Båglinje
155 mm.

29
  per styck

Kassaskrin mini  
Kassaskrin med myntspringa i färgerna blå, grön, lila, gul, rosa och röd.  
Mått 125x95x63 mm

129
  per styck

Marcus & Martinus G-mapp
Snoddmapp

Marcus & Martinus Dagbok
A5 dagbok med lås

Marcus & Martinus Pennfodral
Innehåller två blyertspennor, miniblock, 
vässare och suddgummi.

MARCUS & MARTINUS 
Vår värld
En bildbomb från tvillingarnas otroliga 
framgångssaga, över 300 bilder från det 
senaste året! (229:-)

59

129

69

199

24 25
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Klockan träpussel, 40 bitar
Ett pedagogiskt träpussel med motiv av 
en klocka som har rörliga visare.  
Från 4 år.

129



Posca 3M svart - vit - guld - silver
Använd en Poscapenna till dina julmotiv.

Paint On Multiteknikblock A4
Måla med alla typer av pennor på block-
en från Clairefontaine.

Sketching Set 33 delar
Skissa dina egna motiv.

Akvarell kombiset, Royal & Langnickel
Bli din egen konstnär med ett eget  
akvarellset.

STABILO Point 88 Pastell 8/fp
STABILO point 88 är den mest sålda 
fineliner. Nu i åtta fina pastellfärger.

STABILO BOSS Pastell 4-p
STABILO BOSS Original i fina pastellfär-
ger. En klassisk design med fyra timmars 
”cap off” tid.

STABILO BOSS Mini Pastell 3/fp
STABILO BOSS Original Mini i härliga 
pastellfärger och söta mini överstryk-
ningspennor. För alla som vill kunna läsa 
en text och koncentrera sig på vad som 
är viktigt!

Kreativt – pennor, färger, block Planering – kalendrar

79

199 89

249

199

69

59

Art Grip Akvarell Metalletui/12 St
Art Grip akvarellpennor i metalletui med 
12 st pennor.

Art Grip Akvarell Metalletui/24 St
Art Grip akvarellpennor i metalletui 
med 24 st pennor.

159

279

Stämpelpenna dubbelspets  
Etui med 5 st stämpelpennor med  
dubbelspets – stämpelspets för dekora-
tion och bred fiberspets för färgläggning.

49

Pixel-it Pennor 24-p + A4 block  
+ Pixelark
Kombiförpackning med 24 st Grip color 
färgpennor och ett A4 block med 12 st 
Pixelark för färgläggning.

Grip Kombibox
Presentetui med 12 st Grip Jumbo färg-
pennor och 10 st Grip fiberpennor.

199
249

Glöm inte att 
planera in något 
kul då och då!

2018

Ta kontroll över din tid. Välj bland 
kalendrar med olika upplägg och  
storlekar, anteckningsböcker och  
almanackor.

Dagbok
En dag per sida, timindelning, årsplaner, urstansat månadsregister. 

Weekly
Veckouppslag, 
timindelning, 
årsplaner.

Senator
Veckouppslag, 
årsplaner.

Business
Veckouppslag,  
timindelning, 
årsplaner.

Välj den variant som 
passar din planering

Multi  
Rosa och vitvit
Senator A6, ljusrosa blad, spiralbunden 
kalender med gummiband.

Multi 
Vitvit
Senator A5, spiralbunden kalender med 
gummiband. 

Twist  
Svart 
Business A5, spiralbunden kalender i 
präglat konstläderomslag med flärp.

129

Twist 
Blå
Dagbok, spiralbunden kalender i präglat 
konstläderomslag med flärp. 

Eco Fashion
Business A5, spiralbunden kalender i 
tryckt kartongomslag med gummiband. 

Velvet  
Ljusgrön
Weekly A5, spiralbunden  
kalender i strukturerat kartongomslag 
med guldprägling.

169

Savanna
Svart
Dagbok, spiralbunden kalender med 
omslag i linnetextil. 

Savanna 
Grön
Senator A5, spiralbunden  
kalender med omslag i linnetextil.  

169

149

Savanna
Rosa
Weekly A6, spiralbunden kalender  
med omslag i linnetextil. 

129

149 149

Twist 
Brun med palmblad i guld
Senator A6, spiralbunden kalender i 
präglat konstläderomslag med flärp. 

Velvet 
Moln 
Senator A6, spiralbunden kalender i kar-
tongomslag med tryckt sammetslen yta. 

129

149 149 129

Edding Tangle Brush 10-p
En färgpenna som ger många kreativa 
möjligheter!

29
  per styck

Skriv dina julhälsningar  
i glittrande guld eller  
stilrent silver

Pilot Super Color fine

Pilot Super Color medium

En färgpenna med fjädrande, rund fiber-
spets med vattenfast lackfärg. Fäster på 
de flesta underlag. Guld och silver.

129

Plocka  
fram din 
kreativa  
sida!

26 27
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Almanacka Newport 2018  
A5. Omslag av naturligt och tåligt textilmaterial. Spiralbunden.  
Svensk formgivning, FSC-märkt papper 90 g. Praktiskt resårband. Finns i  
färgerna guld och rosa.

Anteckningsbok LT  
A5 och A6. Ett litet 
mästerverk firar 100 år! 
Anteckningsboken från 
Leuchtturm 1917 - här 
med skimrande vackra 
färger i guld, silver och 
kopparfärg. Numrerade
sidor, dubbla märkband 
och bra förvaring. Finns i 
färgerna guld, silver och 
koppar.

Japanese slim 2018
Inbunden kalender med japaninspirerat 
blommotiv och markörband. Omslaget 
är gjort av äkta japanskt rispapper. Finns 
i färgerna röd och rosa.

Fotbollens  
kom-ihåg-kalender 2018

VÅRT PRIS 148:-

Vårt vackra Sverige  
almanacka 2018

VÅRT PRIS 148:-

Hundvalpar  
kom-ihåg-kalender 2018

VÅRT PRIS 148:-

Familjens STORA 
kom-ihåg-kalender 2018

VÅRT PRIS 168:-

Kattkalender 2018

VÅRT PRIS 148:-

Familjens  
kom-ihåg-kalender 2018

VÅRT PRIS 148:-

Väggkalendrar 
- ett måste i alla hem!

Välj omslag, eller 
skapa ett eget!

4i1
Senator A5 

Spiralbunden kalender  
med utbytbara motiv  

i plastficka.

Planering – kalendrar, anteckningsböcker, gästböcker, jordglober Planering – väggkalendrar

149
  per styck

149
  per styck

199
  per styck

Planera dina dagar med  
Tommy och Annika

Herregud! Nu är  
det nytt år igen.

Här glöms 
inget bort. 
Det kan du 
skriva upp.

Kalender Tommy & Annika 
Mini, Midi och A5. Lyxiga och fina spiralkalendrar med konstläderomslag i 
miljöklok och tålig PU. Välj bland flera inlagor med omsorgsfullt utarbetad 
layout och FSC-certifierat kvalitetspapper. Finns i färgerna rosé, rubin, blå 
och svart.

149
från

159
från

169
  per styck

PAULO COELHO
Frihet - årskalender 2018
(229:-)

199

Familjekalender 2018 - Ett 
päron till morsa
(178:-)

Carl Larsson planerings-
almanacka 2018

VÅRT PRIS 148:-

149

Herregud & Co 
En bild för årets alla dagar 
som sprider glädje, hopp och 
eftertanke.
(199:-)

Herregud & Co  
Familjekalender 2018
(199:-)

169

Jordglob ø 30 cm med belysning
När globen är släckt visas en geografisk 
kartbild. Vid tänd glob framträder  
länderna i olika färger. Svensk text.

499

Jordglob Safari för barn ø 30 cm  
med belysning
Illustrerad kartbild som visar djur  
och kända landmärken. Svensk text.

499

Gästbok Textil
Minnesbok för stunder vi delar med 
varandra. Finns i färgerna röd och natur.

28 29
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Stora korsordsboken
Här finns utmaningar av olika svårig-
hetsgrad för alla åldrar och smaker.
(159:-)

Faktakalendern 2018
Den perfekta uppslagsboken för alla tillfällen 
och en given samlarbok för kalenderbitaren. 
(179:-)

Guinness World Records 2018
Fartdårar på hjul, de rikaste kändisarna, 
sportfantaster, våghalsiga vovvar, världens 
största hamburgare och mycket mer! (259:-)

Skrivbok A5  
William Morris, Golden Lily 

Lyxig skrivbok med det vackra motivet  
Golden Lily av William Morris. Skrivboken har 

hård pärm, innehåller 96 linjerade sidor och är 
tillverkad i Storbritannien.

Skrivbok A6  
William Morris, Strawberry Thief
Lyxig skrivbok med fina motivet Strawberry Thief, skapat av den 
välkända designern William Morris. Skrivboken har hård pärm, 
innehåller 96 linjerade sidor och är tillverkad i Storbritannien.

Porslinsmugg 2-pack  
William Morris, motiv Persian eller Pimpernel
Två fantastiska muggar i benporslin. I fin presentförpackning. 295 ml.

Anteckningsbok svart/guld
A5 och A6

Fjäderpenna
i fin presentask  

Lätta korsord för alla 4
Perfekt både för nyfrälsta kryssfantaster och 
alla som älskar lättsamma underhållande 
korsord, krypton och sudokun. (129:-)

69

89

Planering – anteckningsböcker, pennor, julklappstips Planering – pennor, skrivbordsset, korsordsböcker, rekord

Julklappstips!
Snygga, roliga och smarta  
saker till skrivbordet blir  
alltid uppskattade

159

129

Fantastiska  
mönster av  
William Morris

Lena desktop organizer, mintgrön
Skrivbordsset i fyra delar. Hjälper till att 
organisera skrivbordet. Kombinera gärna 
med Håkan letter tray.

Håkan letter tray, canvas grå
Brevkorg i två delar. Delarna kan använ-
das ihop eller separat. Kombinera gärna 
med Lena desktop organizer.

Ringopärm ringbunden, mintgrön Anteckningsbok A5 ringbunden,  
canvas grå
Anteckningsbok ringbunden med 90 st 
olinjerade sidor.

149

129 99

149

229

199

59

59

Ordning och reda på skrivbordet

Sheaffer VFM Strobe Excessive Red Fountain pen
En modern och sportig penna som snabbt blivit mångas favorit. De runda formerna och 
den matta ytan gör att pennan ligger bra i handen och erbjuder en fantastisk skrivkänsla.

229

Bailey Chrome Ball Pen
En otroligt prisvärd penna som utgör ett enkelt uttryck för Cross moderna design.  
En traditionellt balanserad penna med genomtänkta detaljer och utmärkt skrivkomfort. 
Levereras alltid i exklusiv presentask och med högkvalitativ crossrefill.

395

Deskset, Stig Lindberg Collection 
Design när den är som bäst! Stig Lindbergs klassiska mönster på designikonen Desket från Ballograf.  
En vacker prydnad och ett fantastiskt skrivredskap i perfekt symbios. Blues, Ribb och High Pears.

299
  per styck

179
  per styck

69

To Do List  
Anteckningsbok 
svart/vit/guld Chevron

XL Paperclips 
Gem 8 st i ask,  
30 cm. Finns i 
färgerna guld, silver, 
svart och cerise 

30 31

Stig Lindbergs  
älskade mönster  
i ett nytt  
sammanhang

49
Från
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Vad vore julen utan godis och bakverk? 
Botanisera bland klassiska julkakor och 
nyskapande desserter. Här finns något  
för såväl små som stora gottegrisar.

Bakning  
och godsaker

Vinnarboken av vinna-
ren i Hela Sverige bakar
(299:-)

MIA ÖHRN
Chokladbollar
Vill du gå ett steg längre 
än till de klassiska
chokladbollarna så finns 
här alla möjligheter.
(278:-)

ULF NILSSON &  
EMMA ADBÅGE
Tjoho, nu är det jul!
I 24 kapitel får vi följa 
grisen Ruffe och katten 
Kss-kss - plus ett par 
möss och en hel hoper 
vildsvin. (259:-)

Samlade julsagor
Läs in julen tillsammans 
med: Pelle Svanslös, 
Katten Fransson, lill- 
killen Bo, myrsloken och 
hasselmusen och sist, 
men inte minst: hästen 
Sigge. (229:-)

Julpyssel: Rita, sudda, 
rita på nytt
En bok som kan använ-
das om och om igen, 
tack vare den medföljan-
de pennan - du kan lätt
torka bort bläcket om du 
vill börja om. (98:-)

ARNE NORLIN
Tomtespelet: En julsaga 
i 24 kapitel
Kommer Mikael att klara 
av alla uppdrag? Och 
finns Tomten på riktigt? 
Läs ett kapitel per dag i
december. (159:-)

GRETHE ROTTBÖLL
Tio vilda hästar firar jul
De tio vilda hästarna 
bjuder in till ett nytt kalas 
där alla får vara som de 
är och fira julen som just 
de gillar bäst. (179:-)

H.C. ANDERSEN
Illustrerade julsagor
En underbar samling 
med nio berättelser 
- både klassiker och 
nyskrivna historier - som 
passar perfekt till jul!
(199:-)

JENS AHLBOM
God Jul önskar Tomten
Här finns samlat kluriga 
och humoristiska
julhälsningar från nästan 
femtio år, med tänkvärda
samtidskommentarer.
(129:-)

Sjung med barnkamm-
arboken: julsånger
En liten bok med de  
bästa julsångerna, för 
mysig stämning med 
hela familjen. Tryck på 
knappen och sjung in 
julen! (159:-)

Mumin  
Pixiadventskalender
Lär känna alla karaktärer-
na i Muminvärlden i 24
färgglada och spännande 
sagor. (249:-)

Pixi Adventskalender
24 härliga Pixiböcker i en 
rolig julkalender. (249:-)

Pippi och Emil Advents-
kalender
24 luckor med överrask-
ningar från Pippi
Långstrump och Emil i 
Lönneberga! (249:-)

HELEN EGARDT
Julens symboler
Den här boken vill berät-
ta om ursprunget till vår
jultraditions mång-
bottnade symbolik och 
fördjupa förståelsen för 
våra gamla seder. (169:-)

CHARLES DICKENS
En julsaga
Charles Dickens överläg-
set mest berömda bok 
och antagligen världens 
mest lästa historia om 
julen. (229:-)

MATT HAIG
Julen är räddad
Tänk om Jultomten tving-
as ställa in julen helt? 
Nej, julen måste räddas 
- och det finns bara en 
som kan hjälpa honom.
(179:-)

JOANNA BOLOURI
Jag kommer hem till jul
Kura in dig i fåtöljen och 
dröm dig bort till julens
magi när det stormar 
utanför fönstren. (269:-)

Julpyssel
Innehåller tre aktivitets-
böcker, en sångbok och 
ett pussel i miniformat 
baserat på Catarina 
Kruusvals böcker om 
Ellen och Olle. (129:-)

JO NESBØ
Kan doktor Proktor 
rädda julen?
Doktor Proktor, Lise 
och Bulle ger sig ut på 
ett galet juläventyr där 
själva julen står på spel! 
(199:-)

Birgitta Rasmussons juldoftande kaka
Karlsborgs pepparkakshjärta
Bland mina hundratals receptklipp hittade jag 
några utdrag från ett reportage ”julkakor från 
hela Sverige”. Pepparkakshjärtat från Karls-
borg är en mjuk kaka med en bas från Kronans 
kaka, en mycket fin mjuk kaka med kokt 
mosad potatis och mandel i. Kronans kaka var 
på modet under 1930-talet och 1950-talet. 
Här har receptet kryddats med kanel, ingefära 
och nejlikor, de typiska julkryddorna. Kakan 
har också en smörkrämsglasyr som garnering. 
En typisk cupcakeglasyr.

1 kaka, 8–10 bitar
100 g skållad mandel
1½ dl strösocker
75 g rumsvarmt smör
2 ägg
2 tsk malen kanel

Tipp, tipp tapp. Ladda upp för julens  
sköna stämningsfulla ledighet med 
pyssel, sagor, julkalendrar och magiska 
berättelser för hela familjen.

Julstämning

ASTRID LINDGREN
Räven och tomten
Astrids tolkning av 
Karl-Erik Forsslunds  
Räven och tomten med 
Eva Erikssons fantastiska
illustrationer. (179:-)

149

En ny klassiker är född. Eva Eriksson illustrerar 
för första gången en text av Astrid Lindgren. 
Här smyger räven utanför hönshuset och in-
gen märker honom utom tomten. Kanske kan 
lite julgröt blidka den hungriga räven?

Maten blir både godare och mer spännande om man själv varit med och lagat 
den. Låt barnen prova nya smaker och utveckla sina färdigheter i köket.

Magisk julstämning  
med Astrid Lindgren

Laga mat tillsammans med barnen
VINNARBOKEN
PRESENTERAS
I FINALEN 
12 december
på tv4!

Då hörs det små steg där utanför.  
Hönsen hör det och räven hör det.  
Vem är det som tassar och tassar i snön?

199

99

149 99 99

239

69

129

149 169
229

169
199

BIRGITTA RASMUSSON
Birgittas bästa julkakor
Birgitta har valt ut recept 
till julens favoriter: allt 
från adventskaffet och 
uppesittarkvällen till 
självaste julafton och 
nyårskalaset. (239:-)

199

229 249

JENNY WARSÉN
Baka med godis
På jakt efter en godis-
boostad dessert? Det 
hittar du i denna bok!
(178:-)

Sju sorters kakor: 
Sveriges bästa recept på 
klassiska bakverk och 
nya favoriter
Ett unikt stycke bak-
verkshistoria aktualiseras 
ännu en gång. (178:-)

129

SARA AASUM HULTBERG
Kola, fudge, knäck och 
bräck: konditorns
hemligheter
Klassiker och moderna 
läckerheter med smör,
socker, grädde, choklad, 
nötter och bär. (178:-)

129 129

129

199
  per styck

LENA SÖDERSTRÖM
Julgodis - kolor, praliner, 
tryfflar, fudge & annat 
himmelskt gott
Sätt på favoritjulskivan, 
knyt förklädet och gör 
hela köket till ett socker-
bageri! (199:-)

månadens bok

149
21/11-31/12

199

Birgittas bästa julkakor(239:-)

1½ tsk malen ingefära
1 tsk malda nejlikor
2 medelstora kokta kalla pressade potatisar

Till formen:
Smör
1 dl kokosflingor
Smörkrämsglasyr:
100 g rumsvarmt smör
1 dl florsocker
Flagad kokos

Gör så här:
Mal mandeln. Rör smör och socker pösigt. Blanda i ett ägg i taget samt 
kryddorna. Rör i mandeln och potatisen. Fördela smeten i en välsmord 
form, 1½ liter, som beströs med kokosflingor. Grädda i nedre delen av 
ugnen, i 175°C ca 40 min. Låt kakan svalna innan den stjälps upp. Rör 
smör och florsocker till glasyr. Bred smeten på kakan. Ställ i kyl. Garnera 
med torrostade kokosflagor.

EDWARD BLOM,  
GUNILLA KINN BLOM &
HENRIETTA ANEFALK
Mums för minigourmeter  
och matgladisar
En inspirationsbok till föräldrar 
som vill undvika pannkaks-
träsket. (279:-)

SARA BEGNER
Barnens kockskola:  
Middag för hela 
familjen
Släpp loss barnen i köket 
och låt dem stå för fredags 
 myset eller lördagsmidda-
gen! (288:-)

CHRISTIAN DAUN & 
NIKLAS EKSTEDT
Mitt barn äter allt
Via underhållande repor-
tage och 52 användbara
recept bjuds vi in till  den 
slutgiltiga uppgörelsen 
med barnmaten. (329:-)

229

279

239
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Julkalendrar  
med sagor och 
överraskningar

JULSTÄMNING – sagor, pyssel, julkalendrar MAT & DRYCK – bakning, godis, laga mat med barn
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MATTIAS KRISTIANSSON
Välkommen  
till vegoriket
Allt från vardagsrätter att 
äta framför tv:n och
middag för vännerna till
festmåltider att impone-
ra med. (168:-)

YLVA BERGQVIST
Vego på 30 minuter
Vill du äta mer vego? I så 
fall hittar du hela 100
recept på snabba gröna 
rätter som funkar året 
om. (329:-)

Köksalmanack 2018
Oumbärlig för alla som 
vill äta gott och varierat 
alla dagar i veckan. 
(228:-)

Vår kokbok
Med över 1 200 recept 
är detta den enda kok-
boken du behöver om du 
vill laga riktig mat från 
grunden. (379:-)

STEPHANIE  
DE TURCKHEIM
100 recept  
utan kött och fisk
Mat kan vara oerhört 
smakfull utan vare sig 
kött eller fisk. Här får du 
inspiration! (279:-)  

AUDREY FITZJOHN
Veganska bakverk
Den här boken är fylld 
av klassiska recept i ny 
tappning. Bra för hälsan 
och utan mjölk och vitt 
socker. (188:-)

DAVID FRENKIEL
Green Kitchen at Home: 
Enkel och hälsosam
vegetarisk mat
Här finns alla de sanna 
favoriterna, snabblagade 
recept och fest med 
guldkant. (349:-)

AMANDA HELLBERG & 
EVELINE JOHNSSON
Junk food vego
Här bjuds vi på det vi 
vanligen kallar skräpmat 
eller street food. Lagat 
från grunden med fina, 
lokala råvaror.  (279:-)

ERIKA BILLYSDOTTER
Superfood: desserter 
och drycker
Här finns härliga recept 
på sötsaker och drycker
som gör dig pigg, frisk 
och glad.
(319:-)

BJÖRN FRANTZÉN
Björn Frantzén lagar 
mat för sugna diabeti-
ker och annat folk
Björns dotter fick diabe-
tes när hon var tre år, de
fick omvärdera allt. Inte 
minst maten. (349:-)

KATE TURNER
Power bowls: Allt du 
behöver i samma skål
Nyttiga skålar med nä-
ringsrika och goda ingre-
dienser som hjälper dig 
att hålla jämn energinivå 
hela dagen. (168:-)

JANESH VAIDYA
Maten från min by: 
Ayurveda för din hälsa
Följ med på en vege-
tarisk och ayurvedisk 
matresa till Indien, för 
härliga smakupplevelser 
och bättre hälsa. (349:-)

ELIQ MARANIK
Hälso-smoothies
Boosta med vitaminer, 
mineraler och antiox-
idanter. (249:-)

Vegetarianens  
hemligheter
En praktisk handbok för 
en hälsosam och grön 
kost. (118:-)

MONIKA AHLBERG
Grytor med tillbehör
Allt för grytälskaren! Här 
finns såväl vegetariska
grytor som grytor med 
fisk och skaldjur samt 
fågel och kött. (229:-)

SÉBASTIEN BOUDET
Sébastiens franska 
kokbok
Sébastien väcker barn-
domens smaker till 
liv. Coq au vin, chou 
farci, gäddqueneller 
och ratatouille är bara 
några exempel på rätter 
som du hittar i den här 
maffiga och personliga 
matboken med över  
100 recept. (349:-)

FREDERIK ZÄLL
Stora Grytboken
(279:-)

MARKUS AUJALAY
Markus mat: Samlade 
recept för alla tillfällen
Markus hemlighet är att 
recepten är okonstlade. 
Enkla, rena smaker gör 
det roligt att laga mat.
(299:-)

LISELOTTE FORSLIN
Hej fredag: snabbt och 
gott för veckans bästa 
dag
Med lite planering och 
en och annan genväg
kommer du långt. Laga 
fredagsmiddag i godan 
ro! (168:-)

JESSICA FREJ
Supergott och  
supersnabbt
Här finns alla recept man 
behöver för att hitta
matglädjen i vardagen.
(329:-)

Fest på 30 min.
Ett måste för alla som 
tycker att det är svårt att 
laga mat och bjuda hem 
folk. Med fantastiska 
menyer och smarta 
festtips inspireras du till 
fler fester. (178:-)

JOHAN ROSENLIND
Vår tid är nu:  
Mat, människor och 
möten på Djurgårds-
källaren
(249:-)

MARCUS SAMUELSSON
Red Rooster: matlag-
ning i Harlem
Marcus tar oss med på 
en resa världen över och 
lär oss laga flera Harlem-
klassiker. (249:-)

STEFAN SUNDSTRÖM
Stefans stora feta röda
En bok om hur vi kan 
värna en relation till ma-
ten, de människor som 
odlar den och respektera 
jorden vi ärvde. (319:-)

SVEN-BERTIL &  
JESPER TAUBE
Middag med Taube
Ett femtiotal recept,
alla med utgångspunkt 
från tre generationer 
Taube – Evert, Sven- 
Bertil och Jesper. (379:-)

ANDERS TENGNER
Ät som en rockstjärna
En kokbok som är lika 
mycket rock som den 
bjuder på riktigt god 
mat. Med över 50  
favoritrecept. (349:-)

Sébastien Boudet fokuserar på julkänslan
Vad är det bästa med julen?
Att kunna hänga med familjen i köket och laga 
god mat och dessert tillsammans. 

Vad är ett måste på julbordet?
En Bûche de Noel… En typiskt fransk rulltårta. 

Har du något lästips?
Läser nog inte så mycket mer än tidningen 
Filter, Gourmet och Mat&vänner… 
Men dessa rekommenderar jag! 

Vem skall få din bok/böcker i julklapp?
Har en lång lista över alla som har i alla fall 
önskat sig min nya bok i julklapp. 

Vad var viktigast på julen under din barn-
dom. Har du något smakminne som sitter 
kvar från Frankrike?
Doften av klementinskal i öppen eld. 

Vad har du tagit med dig från tidiga jular?
Att fokusera på känslan och inte på logistik.

Vilt, grönt, klassiskt eller nyskapande  
med inspiration från världens alla kök. 
Vilka smaker som än lockar dig hittar du 
säkert något som väcker aptiten här.

Laga mat

179

99

229 299

159 229

129

279

329

299

199299

CHARLOTTE  
ERLANSON ALBERTSSON
Äta för livet: Maten som 
gör dig frisk och stark
Få konkreta tips på hur 
man äter hälsosamt på 
ett sätt som funkar i 
vardagen. (299:-)

SARA BÄCKMO
Skillnadens skörd: Mat 
från trädgården året om
Följ med Sara in i köket 
för att se hur nyskördade
råvaror tas om hand, för-
varas och blir till mat för
hela familjen. (349:-)

NIKLAS EKSTEDT & 
HENRIK ENNART
Happy food
Det mentala välmåendet 
går att påverka hemma i
köket. Happy Food är en 
kompanjon med inspire-
rande råd. (249:-)

199 249

299

LARS-ERIK LITSFELDT & 
BIRGITTA HÖGLUND
Diabeteskokboken  
för män
(329:-)

DIABETES
KOKBOKEN

FÖR MÄN

LARS-ERIK LITSFELDT
& BIRGITTA HÖGLUND

TOMMY MYLLYMÄKI
Sallad
Ett 90-tal recept. En del 
med en bas av kolhydra-
ter som potatis eller ris, 
andra är rotfruktsbasera-
de eller helt bladbasera-
de. (329:-)

MIA CLASE
Food Pharmacy -  
kokboken
Här är kokboken för alla
som vill börja jaga näring 
och äta mat som håller 
inflammationer borta. 
(329:-)

279 259

299 249

199

299 179

229

269 329

199

129 129

279

SANDRA MASTIO
Pizza av Mastio
Guidas lekfullt igenom 
en värld full av smaker,
texturer och kontraster 
med mängder av tips. 
(319:-)

269

279 129

Ett måste i varje hem

Vegetariskt

Grön  
snabbmat  
på nytt  
sätt

Vad bjuder  
Alice Cooper på 
när han får 
fria händer  
i köket?

Du har väl  
inte missat  
SVTs stora  
drama-
satsning?

Med passion  
för tomater

Klart på nolltid

Mat & Dryck – Vardagsmat, festmiddagar, snabbt och gottMat & dryck – kokböcker, vegetariskt, hälsosamt

279

Hälsosamt  
för kropp  
och själ

Sébastiens  franska kokbok (349:-)

299

JAMIE OLIVER
5 ingredienser -

snabb och enkel mat
Fem ingredienser är allt 

du behöver för att
komponera en smakrik, 

näringsriktig och god
måltid. Med 130 super-

enkla recept. (349:-)

299
Få råvaror,

mycket smak

Ny upplaga!

34 35
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Svart, cyniskt, ironiskt, satiriskt,  
absurt eller helt enkelt bara jättekul. 
Här hittar du ett axplock av våra 
svenska humorfavoriter.

Serier och
humor

JAN STENMARK
Kunde jag älska skulle 
jag älska det här
Humoristiskt, vackert, 
satiriskt, ovanligt,
gränsöverskridande och 
poetiskt. (299:-)

TONY & MARIA  
CRONSTAM
Elvis - The very best! 
Vol. 2
Ålderssnojor, stökiga 
grannar, kaxiga husdjur,
 – det är lätt att känna 
igen sig! (229:-)

CARIN HJULSTRÖM
Lust och längtan
Ny feelgoodroman om 
Frida Fors! (259:-)
MP3 259:-

MARTIN KELLERMAN
Rocky kunde ha dött
Volym 33.
(229:-)

JAN LÖÖF
Jan Lööf: 75 år av 
dumheter
Här berättar Lööf om sitt 
arbete och liv, om inspi-
ration, hur han kommit 
på historierna och skapat 
bilderna. (178:-)

Ordet är fritt, men 
behöver du säga allt du 
tänker
Här samsas berättelser 
ur verkliga livet med
strategier och fakta kring 
vad lagen säger. (179:-)

SARA GRANÉR
Blixt från oklar himmel
Det är vemodigt, vackert 
och väldigt, väldigt roligt.
(299:-)

JAN & MARIA BERGLIN
Kaos är granne med 
Bjällermalms
Dagsfärsk humor som 
aldrig blir inaktuell.
(259:-)

NINA HEMMINGSSON
På a svarar jag hej då
En absurd samling tankar 
och infall, en ångest-
dämpande blandning av 
konst och tecknade
serier. (229:-)

SVEN BERTIL BÄRNARP
Medelålders Plus.  
Mot nya djärva mål
Det dricks mycket kaffe 
och de stora livsfrågorna 
diskuteras: Vad ska allt 
vara bra för egentligen?
(229:-)

NANNA JOHANSSON
Naturlig skönhet
En självhjälpsbok 
fullspäckad med tips och 
goda råd som kanske inte 
hjälper dig så mycket i 
vardagen men är sans-
löst roliga. (279:-)

ELIQ MARANIK
101 Cocktails du måste 
dricka innan du dör
(219:-)

HÅKAN LARSSON
Håkan Larssons bästa 
mat till vinet
Sextio helt nya recept 
och ett hundratal av de 
mest älskade från tidiga-
re böcker. Med förslag på 
passande vin. (329:-)

ÖRJAN WESTERLUND
101 Whisky du måste 
dricka innan du dör
(219:-)

En mindre bok om öl
En praktisk och enkel 
introduktion till ölets
fantastiska värld. (168:-)

LEIF MANNERSTRÖM
Mannerströms  
husmanskonster 
Rejält, gott och rikligt, 
mat att samlas kring. 
(349:-)

PETER M ERONSON
Ölbryggarboken: brygg 
ditt öl hemma
Ny uppdaterad upplaga.
(229:-)

JAKOB NIELSEN &  
MIKAEL ZETTERBERG
Köksbryggning: Små 
batcher öl och cider
Med ett minimum av ar-
bete kan du snart skryta
med ett riktigt gott hem-
bryggt öl. (329:-)

TINA NORDSTRÖM
Tinas kök: grunderna, 
genvägarna och mina 
bästa recept
Tina är tillbaka och delar 
med sig av sina smar-
taste trix och massor av 
härliga recept. (349:-)

PETTER BERGSTRÖM
Safthushållning
Här finns recept på hur 
du kokar saft på de flesta
ätliga frukter och bär 
som växer i Sverige, plus
några örter och grönsa-
ker. (329:-)

ANETTE ROSVALL
Mat & vin - recepten, 
vintipsen och konsten 
att kombinera
Här hittar du massor av 
läckra recept och tips på 
allt från lyxigt bubbel till 
söta dessertviner. (279:-)

ANDRÉ DOMINÉ
Vin
Sakkunnigt men ändå 
lättfattligt ger boken 
information om allt som 
har med dagens
vinkultur att göra. (399:-)

Leif Mannerström är avslöjad som tomte
Vad är det bästa med julen? 
Stämningen, gemenskapen och lugnet.  
Min frus underbara juldekorationer. Att få 
laga och äta den goda julmaten. Det negativa 
med julen är att mina barnbarn har avslöjat 
mig som tomte, så den glädjen går om intet, 
tyvärr.

Vad är ett måste på julbordet?
Janssons frestelse, Lilians köttbullar, ljummen 
leverpastej med stekt lök & champinjoner  

Mannerströms  husmans konster (349:-)

och syltorna. Desserter som Ris à la Malta  
& Bohuslänsk äggost.

Har du något lästips?
Männen i Kreml.

Vem skall få din bok i julklapp?
Många, hoppas jag:) Nära och kära.

Carin Hjulström RIMMAR MED SLÄKTEN
Vad är det bästa med julen?
Den gemenskap som skapas av att vi är 
tillsammans i det mörka, kalla och tänder ljus 
och träffas. Dofterna och sångerna väcker så 
mycket känslor. Sedan är jag är särskilt förtjust 
i vår släkts helgalna rimtradition. Varit nära att 
skratta ihjäl mig några gånger.
 
Vad är ett måste på julbordet?
Matjessill, gräddfil, gräslök, brysselkål och fårfiol.
 

Lust och längtan(259:-)
MP3 259:-

229
Har du något lästips ?
Linn Ullmans ”De oroliga” är så bra att jag grät 
när den var slut.
 
Vem skall få din bok i julklapp?
Varför inte Stefan Löfvén och Magdalena  
Andersson? Det vore kul om de blev inspi-
rerade att fatta några kloka beslut utifrån  
”Lust och längtan”.

Humor – serier, samlingar, feelgoodMat & dryck – husmanskost, vilt, öl, vin, ädla drycker

299
269

ALF ANDERSSON
Lägereldens mat
Alla som är intresserade 
av natur och friluftsliv
kommer att hitta något 
som angår dem i den här
boken. (289:-)

ANDERS LEVÉN
Laga älg och annat vilt
Ett femtiotal rätter för 
olika typer av stycknings-
detaljer och viltslag. 
Klassiska svenska
smaker och inspiration 
från hela världen. (299:-)

Laga vilt
299

279 129 179 279

349279

229 239 249

149

199

269

199 249 229

199 149

199

229

299

Rätt dryck 
i glaset får 
smakerna  
att dansa

Reviderad  
utgåva med  
50 nya bilder

Ordna  
din egen  
ölprovning

Kreativt och  
kul i köket

PER MORBERG
Morberg:  
så gott som grön
Per har samlat en mängd 
recept där det gröna
dominerar. Han vill inspi-
rera dig till ett grönare liv 
än vanligt. (349:-)

299

Hälge presentbok 22

Vårt pris 128:-
Hälge -  
Stekt älg på strand
(179:-)

Hälge album 26

Vårt pris 108:-

149

Sveriges 
mest  
älskade 
älg

159
  per styckEtt grönare

alternativ
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EMMA HAMBERG
Hjärtslaget  
i Rosengädda
En berättelse om vikten 
av att översätta franska 
visor, laga krossade hjär-
tan, söka sitt ursprung 
och hitta hem. (279:-) 

ÅSA HELLBERG
Sonjas andra chans
Sonjas aska ska spridas 
på utvalda platser. 
Susanne, Maggan och 
Rebecka får brev från 
Sonja där hon berättar 
hur hon tänkt. (229:-)

FREDRIK BACKMAN
Vi mot er
Den fristående uppfölja-
ren till Björnstad, är en
intensiv skildring av 
drabbande mänskliga 
relationer i en liten stad. 
(279:-)

ELISABETH RYNELL
Moll
Moll lever i ett samtida, 
kanske framtida Sverige,
där olönsamma, onödiga 
människor utlokaliseras
från huvudstaden. (279:-)

PC JERSILD
Tivoli
Gröna Lund har köpts 
upp av kinesiska investe-
rare och skall bli en gated 
community för seniorer 
med karaoke, bingo och 
andra nöjen. (279:-)

KARIN ALFREDSSON
Skrik tyst så inte  
grannarna hör
En gripande roman om 
mäns våld mot kvinnor, 
om orättvisor, systerskap 
och häxeri. (279:-)

TORBJÖRN FLYGT
Flyktväg
En vinternatt dyker en 
kvinna och hennes dot-
ter upp. De har flytt från 
ett flyktingläger. Familjen 
tvingas fatta ett beslut. 
(289:-)

ANNE SWÄRD
Vera
Året är 1945. Sandrines 
enda bagage är ett barn
hon tänkt göra sig av med 
och en farlig hemlighet. 
Sju månader senare står 
hon brud. (279:-)

ANNA JÖRGENSDOTTER
Solidärer
En episk roman om 
krigets konsekvenser, 
kärlekens former och 
drömmen om en annan 
värld. (279:-)

JOHN AJVIDE LINDQVIST
X: Den sista platsen
Här avslutas trilogin Plat-
serna. En övernaturlig
kriminalroman där små-
brottslighet korsar det
utomvärldsliga. (289:-)

CECILIA GYLLENHAMMAR
Sängkammartjuven
Tredje fristående delen 
om Suss, en kvinna lika 
stark som sårbar, som lärt 
sig att sätta hårt mot hårt 
när det gäller. (279:-)

MARIANNE  
LINDBERG DE GEER
På drift
Skolkuratorn tvingar 
Mona att fylla i ett frå-
geformulär och hon ger 
samma svar på allt: Mick 
Jagger. (299:-)

MIKAEL BERGSTRAND
Den sorglöse  
hemsamariten
Stockholm tidigt åttiotal.
Den unge, plågsamt själv-
upptagne Matz Zern har 
ett mål: att slå världen 
med häpnad. (299:-)

MARTINA HAAG
Livet går så fort  
och så långsamt
Bara om jag fick honom, 
så skulle allt bli bra.  
Längtar jag hela tiden 
efter något som jag inte 
vet vad det är? (279:-)

JERKER VIRDBORG
Sommaren, syster
Två syskon i Sverige. En 
underskön sommar. Men
något är fel. Vägarna är 
avspärrade och beväp-
nade miliser kontrollerar 
landet. (279:-)

ELIN OLOFSSON
Krokas
1949 tar den unga tyska 
kvinnan Uli tåget till
Krokom. Hon tänker 
leta reda på Elsa för att 
få veta vad som hände 
Hansi. (279:-)

EMMA HOLM
Skäl
Vera och Iris borde vara 
oskiljaktiga, men något
hände, något som skilde 
dem åt i åratal. Går det 
att rädda det som gått 
förlorat? (279:-)

MALIN WOLLIN
Farmor dör
En bok om Rakel och 
hennes farmor. Du 
kanske har känt många 
farmödrar, men den här 
glömmer du aldrig. (279:-)

ANDREAS T. OLSSON
Sista gästen
Sara och Henrik visar sig 
på en annan restaurang,
och Thomas Rapp börjar 
förlora greppet. En 
gestaltning av mänsklig 
besatthet. (279:-)

SIGRID COMBÜCHEN
Sidonie & Nathalie:  
Från Limhamn till 
Lofoten
Med sina sista tillgångar 
tar de sig över Öresund. I
Sverige döps de om och 
får arbeta för mat och 
husrum. (289:-)

BRITT-MARIE MATTSSON
Projektet
Peter Carlsson har byggt 
hela sin karriär på att inte 
synas. Nu står han inför 
nästa steg: att träda fram 
i strålkastarljuset och själv 
ta makten. (279:-)

KLAS ÖSTERGREN
I en skog av sumak
En bräcklig idyll, där 
omvärlden ska göra 
sig plågsamt påmind. 
Det krig som pågår i en 
annan världsdel drabbar 
ungdomarna. (289:-)

SARA H. OLSSON
O helga natt
En charmig och träffsä-
ker roman om livets upp- 
och nergångar. (259:-)

CLAES DE FAIRE
Ingen lever  
i samma familj
Martin och Fanny reser 
till en by vid Medelhavet 
för att komma bort från 
grälen hemma i Stock-
holm. (279:-)

JOHANNA HOLMSTRÖM
Själarnas ö
En roman baserad på 
verkligheten om moder-
skap och priset som tre 
kvinnor betalar för sin 
svaghet, längtan, kärlek, 
sorg och vänskap. (279:-)

Moa Herngren tipsar om skrivinspiration
Vad är det bästa med julen?
Ljusen, doften av nylackade julklappar, snön 
och myset! Tycker om alla traditioner som 
omger julen och är en nostalgiker som lätt blir 
rörd av att lyssna på julmusik och minnas min 
barndoms jular.

Vad är ett måste på julbordet?
Jag är vegan så jag försöker hitta på något 
som ändå känns lite juligt som till exempel 
vegansk Janssons frestelse, griljerad kålrot 

Tjockdrottningen(279:-)

249

249

och aubergine sill. Jag gör också gärna en god 
paj och en massa julgodis. Finns många bra 
recept på nätet.

Har du något lästips?
Om man gillar att skriva så är Stephen Kings ”Att 
skriva – En hantverkares memoarer” och Bodil 
Malmstens ”Konsten att skriva – så gör jag”, 
oslagbara för inspiration och pepp. En bok som 
jag nyligen läst är Rebecka Edgren Aldéns ”Den 
åttonde dödssynden”.

ANITHA SCHULMAN
Alla mina liv
Frida är många saker. 
Småbarnsmamma. Fram-
gångsrik. Nyskild. Stark. 
Det är vad alla säger till 
henne, så det måste väl 
stämma? Väl? (269:-)

 

299:-CD

Behöver du julklappstips? Vi guidar  
dig gärna bland aktuella snackisar  
och guldkorn. Drama, släktkrönika  
eller skön feelgood? Här hittar du allt!

Romaner

Romaner – svenska för fattareRomaner – uppföljare, feelgood

Efterlängtade 
fortsättningar

MOA HERNGREN
Tjockdrottningen
Annie övertalas att med-
verka i bantningsserien 
”Du är vad du väger” 
och blir Tjockdrottning-
en med hela svenska 
folket. Men ensamheten 
försvinner inte trots alla 
lajks… (279:-)

249239249 199

SIMONA AHRNSTEDT
Allt eller inget
Han ser henne och gillar 
det han ser. I alla fall tills 
hon fyllekysser honom 
och sedan kräks på hans 
skor. På måndag morgon 
möts de igen.  (259:-)

229

CAMILLA DAVIDSSON
Sånger i skymningen
Fjärde fristående delen 
om den unga storstads-
kvinnan Emma och 
hennes sökande efter
kärlek, lycka och mening-
en med livet. (259:-)

229

FREDRIK FRÄNGSMYR
Kärlek på en gul cykel
När Vincent vaknade 
imorse verkade det bli 
ännu en helt vanlig dag. 
Men det var innan han 
blev inkallad till chefen 
för en varning. (169:-)

99

259

249 259

249249

259

249

249 249 249

249 259

249 249 229

249

249

269 249

249

249 249

DENISE RUDBERG & 
HUGO REHNBERG
Utan att släppa taget
Galna jullekar, jakt och 
ett överflöd av sprit 
och mat varvas med 
dråpligheter och tårfyllda 
samtal. (229:-)

199

CHRISTINA OLSÉNI & 
MICKE HANSEN
Ester Karlsson med K
En varm pusseldeckare 
skriven av författarna 
bakom succéserien Mord 
i Falsterbo. (269:-)

239

JOJO MOYES
Ensam i Paris och andra 
historier
Två kortromaner och nio 
noveller! Om du vill ha
romantik finns det i 
överflöd i titelberättelsen 
om Nell. (259:-)

229

RAPHAËLLE GIORDANO
Livet börjar när du inser 
att du bara har ett
Camilles liv är lyckat men 
hon är inte lycklig. När 
Claude vill hjälpa henne 
att hitta livsglädjen bör-
jar ett äventyr. (259:-)

229

Feelgod  
med hjärta  
och glädje

JAN GUILLOU
1968
Sjunde boken i Det stora 
århundradet - en berät-
telse om mänsklighetens 
största, grymmaste och 
blodigaste århundrade.
(289:-) MP3 259:-

299:-CD

259

Högaktuell

Av författaren till Indientrilogin

Mediastjärnans 
romandebut

Fredrik Backmans  
senaste

Om flyktens  
och överlevnadens 
villkor

En  
förtrollande 
saga om  
moderskap
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Har du något lästips?
Gunnar Westrins fiskeböcker från norr är 
härliga att försjunka sig i, med sina skildringar 
av sommarljusa nätter och harrfiske på  
avlägsna fjällvidder.

Vem ska få din bok i julklapp?
Min bok Koka björn vill jag ge alla dem som 
behöver hämta sig från julstressen. Sjunk ner 
i läsfåtöljen, läppja på glöggen och ge dig av 
på en resa till Sveriges allra nordligaste ände.

CONN IGGULDEN
Ravenspur
Den fjärde och avslutan-
de delen i romanserien 
om Rosornas krig. (319:-)

ELLEN MATTSON
Tornet och fåglarna
En berättelse om en av 
den svenska historiens
gåtor. Varför kapitulerade 
kommendanten Henrich
Danckwardt så snart?
(279:-)

DIANA GABALDON
Fången från Skottland
Lord John och Jamie 
Fraser befinner sig på en 
resa mot Irland, ett land 
vars slott och mossar 
ruvar på hemligheter. 
Tredje delen. (279:-)

HANNAH KENT
Det goda folket
Baserad på verkliga 
händelser, en värld 
styrd av sina egna lagar. 
En historisk roman om 
absolut tro och hängiven 
kärlek. (279:-)

BARBARA TAYLOR  
BRADFORD
Krigets vindar över 
Cavendon Hall
När andra världskriget är 
på väg att bryta ut står 
Cavendon Hall inför sin 
största utmaning. (279:-)

AFFINITY KONAR
Mischling
År 1944 kommer tvilling-
arna Pearl och Stasha 
till Auschwitz. De sätts i 
Mengele Zoo, nazisternas 
mänskliga experiment-
verkstad. (259:-)

JULIANNE DONALDSON
Blackmoore
England på 1820-talet. 
Det är inte lätt för en
kvinna att resa ensam 
runt jorden. Kate får resa 
om hon får tre män att 
fria till henne. (229:-)

JESSIE BURTON
Musan
En roman om två kvinnor 
i olika tider. En mästerlig,
uppslukande historia om 
ambitioner, identitet,
kärlek och besatthet.
(279:-)

MARIA DUENAS
Bida sin tid
En episk roman om 
lysande framgångar och 
förkrossande nederlag, 
kärlek och intriger, sil-
vergruvor, vingårdar och 
fantastiska städer.  (279:-)

VIBEKE OLSSON
Som ett träd i skogen
Sjätte delen i serien om 
Bricken.
(279:-)

AYOBAMI ADEBAYO
Stanna hos mig
En kärlekshistoria som 
utspelar sig mitt i den
politiska turbulensen i 
Nigeria under åttiotalet.
(289:-)

M.R CAREY
Pojken på bron
Tio år har gått sedan det 
ofattbara. Sedan smittan 
spred sig och utplånade 
stad efter stad. Fristå-
ende prequel till Flickan 
med gåvorna. (279:-)

JOHANNA ADORJÁN
En alldeles särskild 
kärlek
Istvàn och Vera möttes i 
Budapest 1940. De över-
levde 1900-talets tumult, 
bildade familj, men nu 
avslutas livet. (289:-)

ARUNDHATI ROY  
Den yttersta lyckans 
ministerium
En roman om kärlek.  
Kärlek som föds där man
minst av allt förväntar sig 
det. Kärlek man ger allt
för. (279:-)

MARGARET ATWOOD
Hjärtat stannar sist
Stan och Charmaine får 
ett erbjudande: varannan 
månad måste nämligen 
den ena halvan av invå-
narna avlösa den andra 
halvan i fängelset. (289:-)

ALAN BENNETT
Handpåläggning
Två knivskarpa berättel-
ser om livslögner och 
små vita lögner som 
berättas med en aldrig 
sinande fantasi, finess, 
och humor. (289:-)

ROSE MARIE BOUW
För alltid i mitt hjärta
Kristina och Vivianne, två 
motpoler söker sig till
varandra. En vänskap 
som kommer att sträcka 
sig genom tid och rum. 
(259:-)

Malou von Sivers vill väcka tankar
Vad är det bästa med julen?
Att sitta dagen före dopparedan och rimma 
tillsammans med familj och vänner.

Vad är ett måste på julbordet?
Sillsallad!

Har du något lästips?
Den goda viljan av Ingmar Bergman. Han har 
på ett mästerligt sätt fångat en relation där den 
goda viljan finns, men ändå inte räcker till.  

Mitt hjärtas oro(279:-)

249

249

Dialogen mellan prästen Henrik och hans 
hustru Anna är bland det bästa jag läst.  
Många kommer att känna igen sig.

Vem skall få din bok i julklapp?
Jag vill ge den till alla som läser förstås. Men 
kanske allra mest till alla oss från dysfunktio-
nella familjer. Försoning är svårt men det enda 
sättet att växa, utvecklas och att skapa ett 
eget liv. Jag hoppas att min roman ska väcka 
många tankar.  

Mikael Niemi vill ha en vit jul
Vad är det bästa med julen?
Att vi här norr om polcirkeln alltid har en vit 
jul. Jag älskar skidåkning och det  där blå, 
krispiga dagsljuset när solen inte orkar över 
horisonten.

Vad är ett måste på julbordet?
Allt utom kalvsylta. Har ett barndomstrauma 
kring detta, och anser ej detta ätbart. Syltlök 
är annars något jag enbart äter till jul, aldrig 
under resten av året.

Koka björn(279:-)

249

Romaner – historiska romanerRomaner – svenskt och internationellt

259

259

LAETITA COLOMBANI
Flätan
Smita, Julia, Sarah. Tre 
kvinnor, tre liv, tre konti-
nenter. Tre vägar som inte 
är avsedda att korsas. Tre 
berättelser kopplade till 
varandra. (259:-)

229

249 229 249
249

259 249 249
199

249

249

249

229

249

259 259

De sista vännernaJANE GARDAM
En trogen kvinna

249
  per styck

De två avslutande delarna i trilogin Imperiets barn där vi 
får följa Bettys och Terry Veneerings liv. (279:-)

Nominerad till 
Walter Scott 
Prize 2017

Satir om av arterna 
inom vårt väster-
ländska sam hälle

Fantastisk 
comeback

Historiska romaner

Ken Follett återvänder till den plats där succéromanerna Svärdet och 
spiran och En värld utan slut utspelar sig.

När Elisabet I kröns till drottning vänder sig hela Europa mot 
England. För att skydda sig från lönnmördare, uppror och invasioner 
grundar den sluga och beslutsamma unga monarken landets första 
underrättelsetjänst. I Paris bidar Maria Stuart sin tid.

En episk berättelse med det  
turbulenta 1500-talet som fond 259

KEN FOLLETT
Den eviga elden
Jul 1558, en ödestid då 
våldet sprids från Edin-
burgh till Genève. Neds 
och Margerys kärlekshis-
toria tycks dömd att sluta 
i tragik. (289:-)

Uppföljaren till Miniatyrmakaren

JOHANNES EKHOLM
Kärlek liksom
En skildring av modern 
manlighet och förlorad
vuxenhet. Romanen 
samlar hela generation y 
och dess problem mellan 
två pärmar. (298:-)

MALOU VON SIVERS
Mitt hjärtas oro
Första delen i en trilogi, 
en berättelse med
personligt avstamp som 
sträcker sig från förra
seklets början fram till 
idag. (279:-)

ANTHONY DOERR
Grace
David Winkler, en något 
ensam man som är 
besatt av vatten i alla 
dess former. En vacker 
berättelse om vad tiden 
gör med våra liv. (279:-)

JULIAN FELLOWES
Fint folk
Ediths tillvaro på Brough-
ton Hall styrs av hennes 
svärmor, som tror att Edith 
är mer intresserad av att 
bli grevinna än av att vara 
en god hustru. (269:-)

ELENA FERRANTE
Dagar av ensamhet
En eftermiddag i april, 
alldeles efter lunch,
meddelade min man att 
han ville lämna mig. Tre 
kortromaner i en trilogi. 
(279:-)

239 249 249 249

249

Av mannen bakom Downton Abbey
Av succéförfattaren till Neapelkvartetten

Av författaren till De Små Tingens Gud

KJELL WESTÖ
Den svavelgula himlen
Om den mäktiga familjen 
Rabell, märkt av både
rikedom och tragedi. Och 
kärleksrelationen mellan
Stella Rabell och roma-
nens berättare. (279:-)

249

MIKAEL NIEMI
Koka björn
En historisk roman om 
prosten Lars Levi Laesta-
dius som hade ett starkt 
religiöst inflytande. Och 
här även rollen som 
Norrbottens första krimi-
naltekniker. (279:-)

40 41
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MILENA MICHIKO 
FLAŠAR
Jag kallade honom 
Slipsen
Tjugoårige Taguchi Hiro 
finner en vän i Ohara 
Tetsu. Tillsammans lyckas 
de få en ny start. (279:-)

SALLY ROONEY
Samtal med vänner
Dublin, möt Frances, 
Nick, Melissa och Bobbi 
och följ dem i livet med 
avundsjuka, klass, sex, 
politik, vänskap och kär-
lek i samtiden. (279:-)

AUDUR  
AVA ÓLAFSDÓTTIR
Ärr
Jónas är 49 år, islänning, 
frånskild och har tappat
lusten att leva. Han ger 
sig själv sju dagar att 
lyckas. (289:-)

SAMAR YAZBEK
Hon som vandrar
Rima sitter fastbunden i 
ett litet rum i Damaskus
medan kriget närmar sig 
utanför. För att betvinga
sin rädsla och maktlös-
het skriver hon. (289:-)

AMANDA PROWSE
Det som en gång fanns
När Rosie Tipcotts 
liv kraschar blir hon 
tvungen att bygga upp 
allt igen. Men vill hon 
verkligen tillbaka till det 
som var? (269:-)

RACHEL RHYS
En farofylld överfart
Året 1939 går Lily  
Shepard ombord på en
oceanångare meddesti-
nation Australien. Lily 
har beslutat sig för att 
börja om. (279:-)

LUCINDA RILEY
De sju systrarna
Första boken i en förtroll-
ande serie baserad på 
legenden om Plejderna, 
de sju systrarnas stjärn -
konstellation. (269:-)

KELLY RIMMER
En mors bekännelse
Olivia och David skulle 
kunna vara det perfekta
paret. Men Olivia har 
blåmärken och plötsligt 
tar David livet av sig. 
(269:-)

Romaner – internationellt, fantasyRomaner – årets nobelpristagare i litteratur

249

249

WALLACE STEGNER
Vad jag bevarat
I denna roman om fyra 
vänner, når de motiv 
han intresserade sig för 
genom sitt författ arskap 
sin fulländning. (289:-)

CLARE SWATMAN
Innan du går
Allt Zoe vill är att få en 
chans att säga allt det 
där hon aldrig sa till sin 
man Ed. Nu är han död 
och det är för sent. Eller?
(279:-)

259 249

DMITRIJ GLUCHOVSKIJ
Metro 2035
Hela metron hotas av 
utplåning. Men är de
verkligen de enda över-
levarna? (329:-)

299

JUSTIN CRONIN
Spegelstaden
Den avslutande delen i 
Justin Cronins
Passagetrilogi.
(329:-)

299

COLSON WHITEHEAD
Den underjordiska 
järnvägen
Cora växer upp som slav i 
amerikanska södern. En
dag beslutar hon sig för 
att fly via den underjor-
diska järnvägen. (279:-)

249

259

ROBERTO SAVIANO
Blodsleken
En spännande roman om 
maffians barnsoldater, 
där oskyldig lek snabbt 
övergår i blodigt allvar. 
Första delen i serien 
Camorrans barn. (289:-)

259

259 249 239

BETTY SMITH
Det växte ett träd  
i Brooklyn 
Den avslutande delen i 
den amerikanska klas-
sikern vi alla kan känna 
igen oss i. (259:-)

229

ZADIE SMITH
Swing time
Två flickor växer upp 
tillsammans i London 
och älskar dans. Den ena 
har talang, den andra har 
idéer, båda drömmer om 
framgång. (289:-)

259

239239

Nominerad  
till Man Booker 
prize 2017

Världen utan dig är en roman om 
kärlek, drömmar, begär, svartsjuka, 
svek och försoning. Om vad vi är 
villiga att offra för kärlek och om 
hur långt vi kan gå för att följa 
våra drömmar.

Lucy och Gabe blir hejdlöst 
förälsk ade när de möts för första 
gången, den 11 september 2001. 
Efter terrorattacken bestämmer 
de sig båda för att inte kasta bort 
sina liv. Det som följer är en resa 
som för dem samman och sliter 
dem isär om och om igen under 
åren. När Gabe blir fotograf i 
Mellan östern gör Lucy karriär, 
bildar familj och skapar sig ett liv  
i New York.

Storslagen 
kärlek i  
New York

Fantasy

Gastkramande 
om slaveriets  
historia och  
efterverkningar

229

JILL SANTOPOLO
Världen utan dig
(259:-)

Av författaren till Gomorra

GOLNAZ  
HASHEMZADEH BONDE
Det var vi
Nahid är 21 år när hon 
lämnar Iran med sin man
och sin nyfödda dotter. 
Hon flyr och lämnar allt. 
(269:-)

KATIE KITAMURA
Separationen
En ung kvinna har 
kommit överens med sin 
otrogne make att de ska 
separera. Men ett halvår 
senare är det fortfarande 
en hemlighet. (289:-)

GEORGE R. R. MARTIN
Feberdröm
Bland mäktiga hjulångare 
på en grumlig och febrig
Mississippiflod lurar en 
uråldrig ondska. Vam-
pyrklassiker från 1982. 
(279:-)

249

JOHN LE CARRÉ
Spionernas arv
Här tvingas Smileys vän 
Peter Guillam återvända 
till de avgörande fall som 
skakade Smileys nätverk 
av spioner under det kalla 
krigets dagar. (279:-)

AGNÈS LEDIG
Välj honom
Brandmannen Roméo 
blir svårt skadad i en
eldsvåda och möter sjuk-
sköterskan Juliette. Tre år 
senare råkar Juliette ut 
för en olycka. (279:-)

LORI NELSON SPIELMAN
Älska, glömma  
och förlåta
Hannah Farr, program-
ledaren som dejtar 
stadens borgmästare, 
har hållit tyst om sitt för-
flutna i tjugo år. (269:-)

MARIE-LOUISE MARC
Bettys val
Andra boken om vår 
favorit-femtioplussare, 
Betty som vi följer ge-
nom kärlekstrassel,
karriärtankar och livet 
med barnbarn. (269:-)

249 249 239

239

239

259

EKA KURNIAWAN
Skönhet är ett sår
En eftermiddag reser 
sig Dewi Ayu ur sin grav 
efter att ha varit död i 
tjugoett år. Stora föränd-
ringar skett i landet och i 
hennes familj. (289:-)

259

JELLE BRANDT CORSTIUS
Med askan i väskan
En bok som går rakt in i 
hjärtat med mycket hu-
mor, svärta och insikter 
om livet och döden.
(229:-)

ELIZABETH HAND
Skarpt ljus
Kultförklarade antihjäl-
tinnan Cass Neary är 
tillbaka, intrasslad i en 
härva av mord, svek och 
sexuell besatthet. (179:-)

199 149

AMY GENTRY
Andras döttrar
Julie 13 år blir bortförd. 
Flera år senare ringer det 
på dörren hos föräldrar-
na. Julie är tillbaka. Men 
är det verkligen hon? 
(259:-)

EMMA DONOGHUE
Miraklet
Annas familj tror att hon 
är utvald av gud, och att
hon kan komma att bli 
Irlands första helgon på 
över 500 år. (279:-)

Vampyrklassiker!

249

229

42 43

Som i romaner med stark 
känslomässig verkan har  
blottat avgrunden under  
vår skenbara hemhörighet  
i världen. KAZUO ishiguro

ÅRETS NOBELPRISTAGARE I LITTERATUR

Kazuo Ishiguros verk har översatts till mer än tjugo språk. Återstoden av dagen 
blev en internationell bestseller och en prisbelönt film med Anthony Hopkins 
och Emma Thompson i huvudrollerna.  

I butik hittar du även: Vi som var föräldralösa, Den otröstade och Nocturner.

Återstoden av dagen
(299:-)

Never let me go
(299:-)

Begravd jätte
(299:-)

269
  per styck
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MATS AHLSTEDT
Den sista vilan
Vem stryper och stympar 
prostituerade kvinnor?
Flera tecken tyder på att 
Göteborgspolisen har 
med en satanistsekt att 
göra. (269:-)

THOMAS ENGSTRÖM
Öster om avgrunden
Pauline Hollister kon-
taktar Ludwig Licht på 
säkerhetsfirman EXPLCO 
men innan hon hinner 
avslöja vad hon vet för-
svinner hon. (279:-)

HANNA LINDBERG
STHLM Grotesque
Guldkocken är galan för 
alla som räknas i
Stockholms krogvärld. 
Men kvällen slutar i kaos 
när en chefredaktör blir 
skjuten. (259:-)

CAMILLA GREBE
Husdjuret
Polisen Malin, profile-
raren Hanne och Jake 
som bär på en onämnbar 
hemlighet förs samman 
av ett brutalt mord i byn 
Ormberg. (279:-)

KRISTIAN LUNDBERG
De som skall dö
En kvinnas döda kropp. 
Ett hamninlopp. Det
exklusiva bostadsområ-
det i Malmö. Den som 
ägs. Den som äger.
(279:-)

BJÖRN HELLBERG
Likspett
Den tjugofjärde deckaren 
med Sten Wall, den
egensinnige och med-
kännande kommissarien 
i den fiktiva Staden, i 
huvudrollen. (279:-)

CYRIL HELLMAN
Spelet är spelet
Löst baserad på Kartellen-
grundaren Leo Carmonas 
liv. Följ flyktingkillens väg 
från Chile till Jordbro och
Stockholms undre värld.
(289:-)

Anders de la motte firar julen i New York
Vad är det bästa med julen?
Juldagen, min absoluta favoritdag. Den enda 
gången på året då det är fullständigt okej att 
skrota runt i pyjamas och morgonrock från 
morgon till kväll.

Vad är ett måste på julbordet?
I år firar familjen jul i New York så det blir 
helstekt kalkon med alla tillbehör. Potatismos 
som är len av smör, gröna bönor, brunsås, 
sötpotatispuré och brödfyllning. Och så tran-

Höstdåd(279:-)

bärssylten som ger den där syrliga nyansen 
som gör alltihop ännu godare. (Fast vi tar nog 
med lingonsylt hemifrån också. Brunsås kräver 
lingon.) Till efterrätt en äkta New York cheese-
cake från klassiska Juniors på 45:e gatan.

Har du något lästips?
Jag har just läst ut Familjen jag hade av Bill 
Clegg som var nominerad till Pulitzerpriset.  
En sorglig och vacker historia, dessutom mycket 
elegant berättad. Rekommenderas varmt!

Vad är det bästa med julen?
Mina barns och deras kusiner förväntningar 
och glädje, och så har jag en ljuvlig svärmor 
som skämmer bort oss med julmaten. Julen är 
ett andrum, den enda högtiden med lite dig-
nitet. Nyårsafton har jag alltid haft svårt med. 
Blir mest deppig när det smäller och blixtrar 
vid midnatt. Går oftast och lägger mig innan.

Vad är ett måste på julbordet?
Har inga måsten annat än barnen ska få det 

Mannen som  sökte sin skugga(279:-) MP3 259:-

de gillar. Och så vill jag kanske ha något som 
gör mig lite lagom coctailberusad, det brukar 
förstärka glädjen och göra mig sentimental, 
och ibland på kvällskvisten få mig till en liten 
clown som förhoppningsvis inte bara är 
pinsam.   

Vem skall få din bok i julklapp?
Alla som verkligen vill ha den, och så några  
till för att få fart på försäljningen.

249

Spänning – deckare, thrillers, rysareSpänning – Storpocket, nordiska deckare

STEPHEN KING
Det
(178:-)

JAN MÅRTENSON
Elakt spel
(178:-)

JO NESBØ
Törst
(178:-)

KRISTINA OHLSSON
Syndafloder
(178:-)

JUSSI ADLER-OLSEN
Selfies
(178:-)

ARNE DAHL
Inland
(178:-)

LUCY DILLON
Allt jag önskade
(178:-)

GIULIA ENDERS
Charmen med 
tarmen: allt om ett 
av kroppens mest 
underskattade 
organ (178:-)

ANDERS HANSEN
Hjärnstark : hur 
motion och träning 
stärker din hjärna
(178:-)

CAMILLA LÄCKBERG
Häxan
(178:-)

MARI JUNGSTEDT
Det förlovade landet
(178:-)

ANDERS ROSLUND & 
STEFAN THUNBERG
En bror att dö för
(178:-)

JAN-PHILIPP SENDKER
Viskande skuggor
(178:-)
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JAN-ERIK FJELL
Smugglaren
Bernardas kämpar 
desperat för att ta sig 
ur fällan han fastnat 
i - strandad i ett främ-
mande land. Nytt fall för 
Anton Brekke. (279:-)

249

ARNALDUR INDRIDASON
Det tyska huset
En man hittas mördad i 
en lägenhet i Reykjavik.
Den isländske kriminalin-
spektören Konrad  
Flovent tar hjälp av en 
ung kanadensare. (279:-)

249

THOMAS RYDAHL
De saknade
Ännu en gång finner 
Erhard sig intrasslad i ett
mystiskt fall där han tar 
sig vatten över huvudet 
för att finna sanningen.
(259:-)

229

MONS KALLENTOFT
Bödelskyssen
Del två i Kallentofts nya 
serie om Malin Fors som 
är tillbaka i Linköping. 
Malin kastas in i det 
största gisslandramat i 
Sveriges historia. (259:-)
MP3 259:-

229

249

JONAS MOSTRÖM
Trogen intill döden
Fjärde boken om 
psykiatriker Nathalie 
Svensson, Johan Axberg 
och de andra i Rikskrimi-
nalens gärningsmanna-
profilgrupp. (269:-)

239

NIKLAS NATT OCH DAG
1793
I oktober 1793 hittas ett 
stympat lik i sjön Fatbu-
ren i Stockholm. Snart 
dras utredarna in i en väv 
av konspirationer och 
hemligheter. (279:-)

NIKLAS LEAVY
Nattviol
När Ebba Lindh ser blå-
ljusen känner hon lättnad 
över att ha lämnat poli-
sen. Brodern Robert får 
klara upp de bestialiska 
morden. (259:-)

249 229
229

239 249 249 249

259

MAGNUS JONSSON
Asätarna  
i Kungsträdgården
En eftermiddag utsätts 
SEB i Kungsträdgården 
för ett våldsamt angrepp. 
Andra delen i Hatet- 
trilogin. (279:-)

249

MIKKO PORVALI
En blå död
Första delen i trilogin 
Karelen noir - en livsbe-
jakande skildring av Fin-
land under mellankrigs-
tiden med förbudslagar, 
och smuggling. (259:-)

229 249

KARIN FOSSUM
Viskaren
Ragna Riegels liv följer 
fasta rutiner tills den dag 
då hon får ett hotbrev. 
Konrad Sejer söker sva-
ret, vem vill döda henne.
(279:-)
MP3 259:-

249

269:-CD

299:-
CD

249

299:-CD

DAVID LAGERCRANTZ
Mannen som  
sökte sin skugga
Femte boken. Statliga 
övergrepp och heders-
problematik jagar fortfa-
rande Lisbeth Salander.
(279:-)
MP3 259:-Nordiska deckare

Spänning från svenska för fattare

ANE RIEL
Kåda
Det är inte lätt för Liv att 
förstå sin omvärld: Varför 
mamma blivit så stor, 
varför man inte ska gå i 
skolan. Och varför man 
ska döda farmor... (279:-)

249

Vinnare av Glasnyckeln 2016

249

Intensiv jakt  
på en svensk  
seriemördareFemte delen  

i Malmösviten

Första delen i en 
ny sensationell 
trilogi

PASCAL ENGMAN
Patrioterna

Oron sprider sig i Stock-
holm efter mordet på en

kvinnlig journalist. Carl 
Cederhielm och Made-
leine Winthers liv vävs 

samman. (279:-) 

249

David Lagercrantz blir bortskämd 

Deckare

ANDERS  
DE LA MOTTE
Höstdåd
Anna Vesper, en ny-
inflyttad mordutredare 
frånStockholm har inget 
val. Hon måste öppna 
ärendet från hösten 
1990. (279:-)

Om  
hatet mot  

journalister

44 45
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FIONA BARTON
Barnet
När ett gammalt hus rivs 
i London upptäcks ett
barnskelett. För Kate 
Waters, är det en första
ledtråd i ett mysterium.
(279:-)

RAY CELESTIN
Mafioso
Michael Talbot och Ida 
Davies anlitas för att leta
rätt på en försvunnen 
arvtagerska. Det visar sig 
vara svårare än väntat. 
(279:-)

NELE NEUHAUS
Stora stygga vargen
En sextonårig flicka 
hittas död i floden. Ingen 
saknar henne. Veckor 
senare står Pia Kirchhoff 
och Oliver von Bodenstein 
rådlösa. (259:-)

LUCA D’ANDREA
Ondskans innersta 
väsen
Tre bybor hittas lemlästa-
de i en bergsklyfta i norra
Italien. En amerikansk 
dokumentärfilmare söker 
sanningen. (269:-)

ELLY GRIFFITHS
Dolt i mörker
Människoben hittas i en 
kalkstenstunnel i Norwich. 
När flera kvinnor försvin-
ner börjar Ruth Galloway 
och Harry Nelson miss-
tänka mord. (269:-)

ANGELA MARSONS
Tysta rop
Flera mordfall, mänskliga 
benrester hittas utanför
ett före detta barnhem. 
Vilka förfärliga hemlig-
heter ligger fördolda i 
det gamla huset? (229:-)

PIERRE LEMAITRE
Camille
Anne Fores befinner 
sig på fel plats vid 
fel tidpunkt när hon 
råkar bevittna ett inbrott 
hos en juvelerare på 
Champs-Élysées. (279:-)

LIZ NUGENT
Tyst väntan
Psykologisk thriller om 
begäret efter det perfek-
ta livet. (279:-)

GRAEME MACRAE 
BURNET
Ett blodigt verk: doku-
ment rörande mördaren
Robert
1869 skedde ett trip-
pelmord i de skotska 
högländerna. (279:-)

LOUISE PENNY
En ljusets lek
Konstnärsmord i i Three 
Pines, Gamache, chef för 
Québec-polisens mor-
drotel, kallas till byn där 
konstvärlden samlats. 
(279:-)

SALLY ANDREW
Tannie Marias stora 
utmaning
Bushmänfolkets tales-
person mördas, en av 
deltagarna i Marias sam-
talsgrupp mördas. Finns 
ett samband? (279:-)

PETER SWANSON
Värd att döda
En fartfylld katt och råt-
ta-lek, full av oväntade
vändningar, som kommer 
att hålla dig som klistrad
vid sidorna! (279:-)

ELISABETH NOREBÄCK
Säg att du är min
Om din ettåring skulle 
försvinna, skulle du 
känna igen henne tjugo 
år senare? (259:-)

JENNY ROGNEBY
Leona.  
Utan mänskligt värde
Utredare Leona Lindberg 
startar jakten på hän-
synslösa gärningsmän 
som plundrar människor 
på kroppsdelar. (279:-)

TOM CLANCY
Dödlig kod
Tolfte boken om presi- 
 dent Jack Ryan: skräm-
mande aktuell och 
realistisk, och som häm-
tad direkt från dagens 
löpsedlar. (279:-)

JOHN GRISHAM
Visselblåsaren
Lacy Stoltz arbetar för en 
myndighet som undersö-
ker juridisk brottslighet. 
Hur kommer man åt 
brotten när allt kontroll-
eras av lagen? (279:-)

PETER MAY
Coffin Road
En man spolas upp, halvt 
ihjälfrusen, på en ödslig
strand på ön Harris i  
Yttre Hebriderna. Han 
har ingen aning om vem 
han är. (279:-)

VIVECA STEN
Iskalla ögonblick:  
Tio skärgårdsberättelser
Hur gick det till när Nora 
och Thomas lärde känna 
varandra? Hur kom det 
sig att Nora fick ärva 
Brandska villan? (259:-)

DENISE MINA
Långt fall
William Watt vill veta 
vem som mördade hans
familj. Peter Manuel vet 
vem som gjorde det. 
Men Peter Manuel är en 
lögnare. (279:-)

ANNA E. WAHLGREN
Efter Emma
Emma är vännen som 
Sara aldrig kunnat 
släppa. Plötsligt blir det 
tyst och Sara fruktar det 
värsta. (269:-)

PETER ROBINSON
Skuggan av tvivel
Ett vackert lantligt vinter-
bröllop slutar i en blodig
massaker. Nytt fall för 
Alan Banks. (269:-)

DENISE RUDBERG
De sju som såg
En framstående 
finansman hittas död 
och Marianne Jidhoff 
misstänker att det rör sig 
om ett mord. (259:-)

DAVID BALDACCI
Landsförrädaren
Tredje delen i serien 
om FBI:s utredare John 
Puller. (259:-)

DAN BROWN
Begynnelse
Langdon dras in i ett 
gåtfullt äventyr där han 
ställs inför två av mänsk-
lighetens eviga frågor, 
och det omskakande 
svaret på dem. (259:-)
MP3 259:-

Denise Rudberg är ingen julfantast
Vad är det bästa med julen?
Eftersom jag tillhör den lilla ynkliga skara som 
faktiskt inte är så värst förtjust i julen så måste 
jag nog tyvärr säga annandagen, då allt äntli-
gen är över:) Men om jag prompt måste välja 
något annat får det bli risgrynsgröten. Men 
det ska vara mycket socker, kanel och smör på 
gröten. 

Vad är ett måste på julbordet?
Ja, det var väl det ovan då, risgrynsgröten. 

De sju som såg(259:-)

Möjligen också en skinkmacka. Men i så fall 
ugnsgrillad skinka. Min pappa brukar kräva 
kalla grisfötter, men det har jag hittills vägrat. 
Där går gränsen för allas trevnad. 

Har du något lästips ?
Varje jul brukar jag se till att läsa någon jul-
special av utvald författare. De jag alltid landar 
med är Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma 
leken och Charlotte Brontes Jane Eyre. Båda 
är riktigt fina klassiker!

229

229

MARTIN ÖSTERDAHL
Tio svenskar måste dö
Vid en auktion hittas en 
död man i en brudkista. 
Samtidigt går atomubå-
ten Kursk på grund. Den 
enda som ser sambanden 
är Max Anger. (279:-)

249

249

249 239 249 249 249
199

249

249

249

229 239

249

249249 239

229 229 229 249

239

249 229

KATARINA WENNSTAM
Gänget
De träffas fortfarande, 
killarna som en gång 
utgjorde Gänget. Så 
försvinner en av dem,
och advokat Shirin Nouri 
blir indragen. (279:-)

249

LARS WILDERÄNG
Höstsol
Första delen i ny thrill-
erserie som utspelar 
sig i en obehagligt nära 
framtid och tar avstamp i 
dagens säkerhets-
politiska läge. (279:-)

Ny  
pulshöjare

249 Baserad på  
ett verkligt  
brott

Robert
Langdon
är tillbaka!

299:-CD

299:-CD

Spänning – deckare, thrillers, rysareSpänning – deckare, thrillers, rysare

GE BORT ETT 

LÄSÄVENTYR!

Kan du inte välja julklapp? Köp ett presentkort för 

valfri summa och låt mottagaren botanisera fritt 

bland romaner, deckare, memoarer, fackböcker  

och allt annat ur Ugglans breda sortiment.  

Alltid lika uppskattat!

Vi reserverar oss för slutförsäljning, lokala sorti-
mentsskillnader och tryckfel. Priser och erbjudanden 
gäller t.o.m. 31/12 2017 om inget annat anges. Priser 
inom parentes gäller efter kampanjen. 

Bra att veta!

Vill du få mer av din lokala bokhandlare? Gå med i Ugglans 
kundklubb! Då får du inte bara aktuell information, boktips och 
unika erbjudanden, utan kan också få inbjudningar till träffar, 
signeringar och event hos din lokala bokhandlare.

Anmäl dig på vår nya hemsida ugglanbokhandel.se

Mer av 
allt i Ugglans 
kundklubb

LARS WILDERÄNG
Höstsol
Första delen i ny thrill er-
serie som utspelar sig i en 
obehagligt nära framtid 
och tar avstamp i dagens 
säkerhetspolitiska läge. 
(279:-)

249

Ny  
pulshö jare!
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Spännande julklappsfavoriter  
till kanonpris!

ALVESTA: Alvesta Bok & Pappershandel, 0472-10202. ARBOGA: Arboga Bokhandel, 0589-100 42. ASKERSUND: Bok & Papper, 0583-71 17 30. AVESTA: Avesta Bok & 
Pappershandel, 0226-500 05. BODEN: Bok & Bläck Bokhandel, 0921-538 90. GÄVLE/VALBO: Ugglan i Valbo köpcentrum, 026-13 18 90. GÖTEBORG: Mariaplans 
Bokhandel, 031-14 75 22. HABO: Bok & Presentshopen, 036-405 61. HALMSTAD: Flygstadens Bok & Present, 035-332 66. HALLSTAVIK: Hallstaviks Bokhandel, 
0175-200 09. HEDEMORA: Hedemora Bokhandel, 0225-155 75. HENÅN: Böcker & Blad, 0304-313 70. HJO: Hjo Bokhandel, 0503-133 30. HUDIKSVALL: Hälsinge 
Bok, 0650-100 50. HYLLINGE: Böcker & Blad, 042-23 41 70. HÖLLVIKEN: Nils Asp Bok & Pappershandel, 040-45 75 81. KARLSBORG: Karlsborgs Bokhandel  
Tulan, 0505-101 54. KARLSTAD: Lars Hjalmars Bokhandel, 054-13 72 70. KIRUNA: Kiruna Bokhandel, 0980-803 03. KRISTINEHAMN: Skeppsakademin, 0550-104 37. 
KUMLA: Ugglan Kumla, 019-57 00 56. LIDKÖPING: Axel Ericssons Bokhandel, 0510-604 50. LINDESBERG: Blombergska Bokhandeln, 0581-100 21. LJUSDAL: Eric  
Ericssons Bokhandel, 0651-71 17 05. LYSEKIL: Lysekils Bok- & Kontors handel, 0523-103 20. MALUNG: Malungs Bokhandel, 0280-100 79. MJÖLBY: Mjölby Bok &  
Pappershandel, 0142-104 18. NORRTÄLJE: Roslagens Bokhandel AB, 0176-199 70. OSBY: Bok handeln i Osby, 0479-103 39. RÄTTVIK: Sörlins Bokhandel, 0248-104 11.  
SANDVIKEN: Nya Bokhandeln i Sandviken, 026-25 27 66. SIMRISHAMN: Bokvaruhuset Österlen, 0414-102 50. SKARA: Skara Bok & Lek, 0511-130 16. SKENE: 
Skene Bokhandel, 0320-472 20. SOLLEFTEÅ: Dahlbergs Bokhandel, 0620-100 27. STOCKHOLM: EKERÖ: Mälaröarnas Bokhandel, 08-560 354 61. GLOBEN:  
En Annan Bokhandel, 08-600 14 55. HÖGDALENS CENTRUM: Appeltoffts Bokhandel, 08-86 80 88. NYNÄSHAMN: Appeltoffts Bokhandel, 08-520 105 98. SIGTUNA:  
Sigtuna Bokhandel, 08-592 510 13. SKÄRHOLMEN: En Annan Bokhandel, 08-740 04 45. TÄBY: Näsby Parks Bokhandel, 08-756 36 30. STRÖMSTAD: Strömstads Bok-
handel, 0526-100 25. STRÖMSUND: Bokhandeln Karamellen, 0670-102 77. SUNNE: Fernlöfs Pappershandel, 0565-133 50. SÖDERHAMN: Hälsinge Bok, 0270-155 72.  
TIDAHOLM: Tidaholms Bokhandel, 0502-100 12. TRANÅS: Önska Ugglan, 0140-141 10. TROSA: Trosa Bokhandel, 0156-120 44. UDDEVALLA: Böcker & Blad på 
Torp, 0522-886 10, Hallmans Bokhandel, 0522-64 58 50. VÅRGÅRDA: Ahlqvist Papper & Lek, 0322-62 35 16. VÄXJÖ: Cultix, 0470-77 09 00. ÅMÅL: Åmåls Bok & 
Pappershandel, 0532-157 70. ÅNGE: Ånge Bokhandel, 0690-125 90. ÖRKELLJUNGA: Gemet, 0435-500 34. ÖSTERSUND: Hübenettes Bokhandel, 063-51 03 00. 
ÖSTHAMMAR: Kontorshuset, 0173-885 80.

HOS UGGLAN hittar du allt från pennor och kalendrar till böcker för hela familjen
Vi är 59 butiker i samverkan över hela Sverige. Hos oss får du boktips av kunnig personal, vackert inslagna  

paket,  råd när du inte riktigt vet vad du ska ge bort och en upplevelse med tusentals böcker att botanisera bland...

Reservation för slutförsäljning, lokala sortimentsskillnader och tryckfel. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31 December 2017 om inget annat anges. Priser inom parentes gäller efter kampanjen.

BESÖK VÅR NYA HEMSIDA UGGLANBOKHANDEL.SE

HELA FAMILJENS BOKHANDEL 
ÖNSKAR er EN RIKTIGT GOD JUL!

JO NESBØ
Törst
(249:-)

JUSSI ADLER-OLSEN
Selfies
(249:-)

CAMILLA LÄCKBERG
Häxan
(229:-)

JENS LAPIDUS
Top Dogg
(239:-)

MARI JUNGSTEDT
Det förlovade landet
(249:-)
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