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PRISLISTA INKL MOMS 10 %
SERIE-TIDNINGAR

87:an

Enhet

I 87:an finner du alla de klassiska episoderna ur 91:an där den
självgode egoisten 87:an Axelsson har huvudrollen. 87:an är känd
för att hitta på djävulskap för sin omgivning men hyssen slår ofta
12mån/6nr
tillbaka på honom själv. Många goda skratt utlovas! Tidningen
utkommer med 6 nummer per år och är på svenska.

Pris inkl moms

48,00

91:an är en tidning fylld med varm humor som kittlar både
maggrop, smilband och hjärta. Följ den naive och godtrogne
91:an Karlsson, hans älskade Elvira, den självgode egoisten 87:an,
övriga rekryter och inte minst de hårt prövade befälen.
Vardagslivet på regementet beskrivs både träffande och fyndigt.

91:an

12mån/26nr

147,00

I 91:an hittar du även andra svenska serier, till exempel Livet
hemmavid, Sputnik, Ferguson och inte minst de älskade
klassikerna Åsa-Nisse och Kronblom. 91:an bjuder kort sagt på
humor för alla åldrar. Tidningen är på svenska.
Följ med Bamse och hans vänner på spännande äventyr!
Tidningen Bamse innehåller alltid roliga och spännande
äventyr, tävlingar, pyssel och ibland en liten överraskning,
som klistermärken, en affisch eller något annat kul.

Bamse

Fantomen

Dessutom kan ni då och då lära er något nytt i Bamses
skola. Varje nummer är fyllt av läsning och annat roligt med
anknytning till Bamse och hans vänner. Och så dyker
ibland Reinard, den nye skurken, upp! Bamse utkommer 18
gånger om året och är på svenska!

12 mån/18nr

Fantomen är de tusen farornas man. Kampen mellan det
onda och goda är evig – Fantomen vilar aldrig. Fantomen
står på de svagas och förtrycktas sida. Han står för rättvisa.
Fantomen är en av världens främsta äventyrsserier och
fyller 70 år i år. Ett jubileum som firas hela året, med extra 12mån/22nr
många Fantomenäventyr!

77,00

131,00

Med kvalitetsserier som Thorgal, Johnny Hazard, Bernard
Prince, Mysteriepatrullen, Jerome K Bloche, Herman
Hedning och Captain Biceps.

Gustaf

Herman
Hedning

GUSTAF - världens charmigaste, mest lasagneälskande,
odrägliga och underhållande katt. Tidningen GUSTAF
innehåller förutom Snobben även tävlingar, insändarsidor
och mycket mer. Gustaf utkommer med 6 nummer per år
och är på svenska.

12mån/6nr

Den självgode, klotrunde och blodtörstige Herman Hedning
gör livet outhärdligt (eller kort) för alla varelser som kommer
i hans väg. Även den godtrogne Lilleman och uppfinnaren
Gammelman får smaka på hans skämtlynne. Det är elakt,
osmakligt och väldigt roligt. Herman Hedning är
12mån/9nr
brutalhumor i sin ädlaste form. Tidningen innehåller även
flera populära biserier: Bacon & Egg, Avgrunden, Mer än
ord och Illustrerad djävulskap. Herman Hedning är på
svenska.

47,00

61,00

Hälge

Hälge är en filosofisk och kärlekskrank älg, som med sina
sex taggar och ett stort mått list upprätthåller sin status som
skogens konung. Han lyckas ständigt gäcka jägaren Edwin,
hans hund Blixten och den Rambo-inspirerade jaktpolaren
Uffe. Edwins hustru Ellen prövas hårt av makens
12mån/12nr
jaktfascination, men hon hittar också sina sätt att sätta
gränser.

77,00

Förutom gästserier som Pyton, Uffe & Affe, Ottifanterna,
Trendz och Djurgården så innehåller tidningen även korsord
och roliga vitsar.

Kalle Anka

Kalle Anka & C:o är en av Sveriges mest populära
serietidningar som ger dig oslagbar underhållning varje vecka!
Med en prenumeration hänger du med Kalle Anka och hans
vänner på alla äventyr och mycket där till. Förutom förstklassiga
serier bjuder tidningen på kluriga tävlingar med fina priser,
klassiska Deckargåtan, samt Tips & Tricks. Överraska ditt barn
med en prenumeration på Kalle Anka för en garanterat uppskattad
present!

12mån/52nr

179,00

Kalle Anka
Pocket

Prenumerera på Kalle Ankas Pocket för att läsa mängder av
underhållande serier om Kalle Anka och hans vänner i samma
bok! Pocketböckerna är fyllda med action och äventyr för att
ge läsarna fantastisk underhållning som håller samma
förstklassiga standard som serietidningen Kalle Anka & C:o.
Serierna i Kalle Ankas Pocket är ofta längre än serierna i tidningen
för att kunna ge dig ännu mer läsning! Prenumerera på
pocketboken för härlig underhållning på långa bilresor eller lata
dagar på stranden

12 mån/13nr

80,00

Musse Pigg & Co är tidningen för alla Musse Pigg-älskare.
Musse Pigg blev Disneys första dundersuccé när
karaktären såg dagens ljus 1928 i filmen "Steamboat
12mån/6nr
Musse Pigg Willie". Musse Pigg gjorde svensk premiär i serieform i
Kalle Anka 1948. Tidningen Musse Pigg tar läsaren med på
spännande äventyr med Musse Pigg och hans vänner ifrån
Ankeborg. Kalle Anka, Farbror Joakim och många fler.

Tom & Jerry är serietidningen för dig som gillar kuliga bus.
Dom är bittra fiender men ändå oskiljaktiga. I varje nummer
12mån/12nr
Tom & Jerry är det full fart från första till sista sidan. Du får även en
inplastad present i varje tidning.

35,00

74,00

Den självcentrerade Faló är sällsynt påhittig och aktiv för
att vara en tämligen lat person. Mellan vådliga bilfärder och
loja cafébesök fyller han sin dagmed allehanda sporter och
kulturella upplevelser. Han har helt enkelt många strängar
på sin lyra, även om flera av dem gnisslar falskt.

Uti vår hage Du möter andra färgstarka karaktärer, till exempel Falós
intellektuella flickvän Yvette, den beskedlige brodern Olaf,
stadens fyllon, gamla tanter, politiker och många, många
fler... invånarna och vardagen i småstaden Mjölhagen
tecknas med träffsäker humor. Uti vår hage innehåller även
korsord samt biserier, exempelvis Gaston, Elvis och helt
nya Zwonk.

12mån/6nr

48,00

Åsa-Nisse &
Lilla Fridolf

Det bästa av svenska humorklassiker – nu samlade i en
tidning! Både Åsa Nisse och Lilla Fridolf är självklara
begrepp i serievärlden. Från och med 2007 finns de i
samma tidning eftersom tanken är att nå läsare som gillar
svenska serier med god kvalité.

12mån/6nr
Åsa Nisse är kanske mest känd som uppfinnare,
tjuvfiskare, älgjägare och en klurig man i största allmänhet.
Lilla Fridolf delar sin tid mellan arbetet som kontorschef och
äkta make till den ibland lätt koleriska hustrun Selma. Han
är toffelhjälten personifierad.

46,00

