
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Alla	  Hjärtans	  Dag	  
Vi	  tycker	  all	  kärlek	  är	  värd	  att	  fira	  och	  har	  här	  
sammanställt	  några	  specialerbjudanden	  inför	  Alla	  
Hjärtans	  Dag	  den	  14/2.	  

Ge	  en	  gåva	  till	  din	  älskade,	  dina	  föräldrar,	  syskon,	  
barn,	  vänner	  och	  varför	  inte	  grannen?	  	  

Vi	  har	  presenterna	  och	  korten	  till	  alla!	  
	  
Detta	  är	  ett	  urval	  av	  specialartiklar	  till	  extra	  bra	  
priser	  –	  många	  fler	  tips	  får	  du	  i	  butiken!	  	  
	  
VARMT	  VÄLKOMMEN!	  

	  

	  

	  

Priserna	  gäller	  så	  länge	  lagret	  räcker	  eller	  längst	  tom	  28/2	  

	  



Underbara	  presentböcker	  med	  härliga	  
bilder	  på	  människor	  och	  djur	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:-‐/st	  

    

	  	  

	  

	  



  65:-‐	  

Tänkvärda	  citat	  om	  kärlek!	  	  	  Störst	  av	  allt	  är	  kärleken.	  	  

Här	  samlas	  kärleks-‐citat,	  ordspråk	  och	  visdomsord	  från	  hela	  värl-‐den	  -‐	  såväl	  gamla	  som	  helt	  nya.	  
	  	  Citaten	  är	  omsorgsfullt	  utvalda,	  flera	  har	  aldrig	  tidigare	  publicerats.	  	  	  Bland	  författarna	  till	  
kärlekscitaten	  finns	  bl.a.	  Lena	  Andersson,	  Tomas	  Tranströmer,	  Hjalmar	  Söderberg,	  Gustav	  
Frö-‐ding,	  Nalle	  Puh,	  Jonas	  Gardell,	  Edith	  Södergran,	  Dan	  Andersson,	  John	  Lennon,	  Ted	  
Gärdestad	  och	  Bibeln.	  	  	  	  

	  

	   	  55:-‐	  
61	  texter	  om	  kärlek	  för	  barn	  och	  unga	  från	  ca	  9	  år	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  65:-‐	  
Profeten	  är	  en	  av	  vår	  tids	  mest	  citerade	  böcker.	  Vid	  snart	  varje	  dop	  och	  bröllop	  
läser	  man	  högt	  ur	  Kahlil	  Gibrans	  mästerverk.	  Den	  är	  idag	  översatt	  till	  över	  20	  
språk	  och	  har	  sedan	  den	  först	  publicerades	  1923	  ständigt	  funnits	  på	  listan	  över	  de	  
mest	  sålda	  och	  älskade	  böckerna	  världen	  över.	  	  

Här	  presenteras	  hans	  klassiska	  livsvisdom	  i	  en	  presentutgåva	  i	  det	  lilla	  formatet,	  
utsökt	  inbunden	  i	  linneband.	  Dessutom	  i	  den	  sannolikt	  bästa	  översättningen	  som	  
gjorts	  till	  svenska	  språket.	  

	  	  35:-‐	  	   	  25:-‐	  



	   	  
Omåttligt	  populära	  Jojo	  Moyes	  –	  inbundna	  böcker	  –	  65:-‐/st	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  	  75:-‐	  
Kocken	  Danyel	  Couet	  har	  sina	  rötter	  i	  den	  franska	  huvudstaden	  och	  presenterar	  
här	  sina	  parisiska	  favoriträtter.	  

	  

	  65:-‐/st	   	  

	  

	  



	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  30:-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   2013	  års	  Augustprisvinnares	  fantastiska	  bok	  –	  inbunden	  utgåva	  

 

	  159:-‐	  	  
Sprillans	  nya	  “När	  livet	  börjar	  om”	  av	  Lucy	  Dillon	  till	  superpris,	  inbunden.	  



	  	  79:-‐	  	  	  	  	  	  
I	  denna	  lilla	  pärla	  erbjuder	  den	  välkände	  zenmästaren	  Thich	  Nhat	  Hanh	  en	  tidlös	  
insikt	  i	  den	  sanna	  kärlekens	  natur.	  För	  att	  kunna	  älska	  på	  riktigt	  måste	  vi	  lära	  oss	  
att	  vara	  helt	  närvarande	  i	  nuet,	  understryker	  författaren,	  och	  ger	  förslag	  på	  enkla	  
tekniker	  hämtade	  ur	  buddhistisk	  tradition	  som	  vem	  som	  helst	  kan	  praktisera	  för	  
att	  bereda	  en	  väg	  åt	  kärleken.	  

	  

	  	  39:-‐	  



Chokladpraliner	  från	  Åre	  chokladfabrik	  

59:-‐/st	  

                  

                                

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



Lakrits	  från	  Johan	  Bûlow	  –	  syrligt	  hallon,	  söt	  
choklad	  och	  lakrits	  med	  sting.	  I	  en	  
fantastiskt	  fin	  burk	  –	  LOVE!	  

	  

	  	   	   79:-‐  

 

 

 

 

 



Vi	  har	  ett	  stort	  antal	  stickers,	  från	  5:-‐/st	  

	  	  5:-‐/st	  
	  

Näsdukar	  och	  servetter	  

	  10:-‐/st	   	  

	  



Romantisk	  ljuslykta	  med	  elektriskt	  
värmeljus,	  6	  cm	  hög	  

	  10:-‐ 	  
Gör	  fina	  underlägg	  med	  foton	  på	  dina	  
favoriter	  	  

15:-‐	  	  



Hänge	  för	  ljus,	  20	  cm	  

	  	  39:-‐

	   	   	  
Nallar	  på	  nyckelring	  eller	  snöre	  10:-‐/st	  
	  

	  
	  



Överlämna	  dina	  presenter	  i	  en	  fin	  påse	  eller	  
slå	  in	  i	  papper	  med	  hjärtan	  

	  Påse	  stl	  L	  15:-‐	  	  

	  
Påse	  stl	  S	  –	  10	  kr	  

	   	   	   	   Påse	  för	  flaska	  –	  10	  kr	  
	  



Presentpapper	  2	  m	  

	  	   	   	  10:-‐	  	  
	  

Ett	  stort	  antal	  kort	  finns	  för	  1-‐10	  kr/styck	  

	  

	   	  
	  	  



	  	  	  	   	  


