
Restips for whiskyiilskare
r tr:iNr r1:.. iltNi,i'1 Svenskd
wh'skyr-"sdn Sverigesd€
stillefier o.h b!.er tar fdr
fattar€n och tv pronL€n Bov
se Ande6soi, alias Bosse

Blldoktofi, m€d LJsaren lilL
€tt fledaL sv€nska destiLLe

rier och whi5kybarer Ha.
bes0ker bland annat Mad<

myra iC:ivLe och Wannborga
pi 0Land. Han tar aven en

tLf till en tunnbindare i

Dyltabr!k och en ekskog p;
Vlslngso. Bok€n ges ut av

Bokf0rlaget Arena och kos

tar clfka 150 kronor rnet
bokha.deLn. L5s mer pe
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Hdnt och kdnt
iStockholm
tfj:,r i,.:, !1,r ! r'r rt:lfu har bott pa

Rijlstrandsgatan I StockhoLm, och

att prnkbandet Sex pi3toLs spelade
lgamLa K:rhuset 1978? Det och
minga andra anekdoter kan du Lasa

om I bokei sto.kholm qoto ldr
qotd. HAr pre5enteras 600 gat!
ad.e$er I huvldst!den och aLLa har
de nagot att ber;tta. Fijriattaren
bjud€r ocksi p: bjlder av ilmafli_
scher ldpsedlar samt gamLa och .y
tagna stadsbrld€r. Boken ges ut av

0rdalaget Bokfdnag och kostar.ir
ka 160 kronor i natbokhaideLn. LJs

m€r Pa wordaloqetje

Ritt med riitt
r.,:r,,.ii.:r':a: ii f ri.i fran Hollday Fritid inneheLLer en stekpanna,
en omelettpanna och €n s:spanna. AlLa ar anpassad€ fijr det lllla
husvagns och husbllskaket och iir tllllerkade i aluminium nred

anristickb€handlad yta och slilkonhandtag Pris€t ;f cirka 140 kro_

no. L* mer p: w,holiddfriLdse

Ornkoll pi figelarter
till.r !.li.1L.F alf bLand annat
fotoi, !tbredningskata
och kaL€nder beskrivs hir
de vanLlgaste figeLarterna
isverig€ och 6vriga Lander

ldentliera figlaf rjktar

liiehiller 160 oLlka ar
tef D€n ges !t av Nor
stedts och kosta. cirka

3 tipo
mot blodougdre

KlAdcqnt

tion med Ins€ct B ocker

byggr skydd mot mygg

fingen hAlLerfuLlt ut l

c rka 70 tvettaroch det

barn och vlxna.5lortan

M@runtGporswrse

Kombo

my€c o.n

nyggprod!ktertr;i Co

libri inneh:ller inga gif

a! alLa ildrar. En flaska

Xladdfritt
VlLldu slippa
da$lska mygg \
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packnlngen. Ett kit med

armbaid eLler.Llps och


