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Ehva

Cristina Aquilera lanserar 
sin första doft med en 
reklam och förpackning 
som slår allt! Med en 
doft av sensualitet från 
pion och vanilj. Jag vill 
bli lyxigt bortskämd 
med både parfym, 
349 kr, och badgelé, 
149 kr. Finns i par-
fymdisken.

Till Tonåringen. 
Minihattask med tre par string-
trosor i spets i färgerna cerise, 
turkos och tuggummirosa. 
En perfekt gåva till alla Hanky 
panky-frälsta tjejer. 495 kr på 
bland annat Åhlens city.

Till den sTilmedveTne. 
Glencheckrutiga tygskor med svart 
lackrosett gör buggen till en glamourös 
dans, 599 kr, Sixtyseven.

Till mamma. 
Min idol Cesaria Evora 
från Kap Verde-öarna 
sjunger på portugisis-
ka och spanska. Total 
njutning! Kostar ca 
179 kr i skivhandeln.

Till kollegan Tore. 
En kalender är ett måste i julklapps-
säcken, och vad kan vara härligare än 
att se en ny vacker pin-uppa årets alla 
dagar, 145 kr, Designtorget.

Till romanTikern. 
Underbart kit i vacker presentför-
packning med ett aprikosrosa skirt 
linne, boxertrosa och neccesär 
med svart spets, 599 kr, Lepel.

Till njuTaren. ”Vinterns 
söta” (Forum) är en ljuvlig bok att 
frossa i. Här finns allt från fluffig 
frusen polkagrispaj till cappucci-
nofudge, ca 179 kr i bokhandeln. 

Till Trendiga 
sToresyrran. 
Storrutig swagger att snurra 
runt i med långa skinnhand-
skar och en stor fladdrande 
halsduk, 598 kr, H&M. 

Till 6-åriga Tindra. 
Bedårande sött set för barn som 
vill ha tebjudning för sina dockor, 
nallar, mammor och pappor,  
399 kr på www.bluebox.se

Till min kompis. 
Hushållsvåg i retrostil pas-
sar vilket kök som helst som 
behöver extra fägring, 400 kr 
på www.cosas.se

Till pappa. 
Elegant förpack-
ning i borstat stål 
med EdT-spray 
Lacoste som 
faktiskt har doft-
noter av choklad, 
kardemumma och 
viol, 495 kr i par-
fymdisken.

Till nosTal-
gikern. Snygga 
stilikoner på disk-
trasan hittar du på 
www.kitsch.se. Om 
du inte väljer Marilyn 
så finns även Twiggy 
och Elvis, 29 kr/st.

Till min doTTer Freja. 
Bubbel till badkaret med ljuvliga 
dofter i underbara förpackningar, Gla-
mourflage Bubble Bath och Shower 
Gel, 149 kr/st på www.eleven.se

Till min maya. 
Mest på kul, men samti-
digt praktiskt skoborstkit 
i asiatisk retrodesign till 
hallbordet, 235 kr på 
www.inreda.com

Till FasTer. Ett ljus som 
både sprider värme och god 
doft passar på badkarskanten 
för ett lyxigt hemmaspa, 345 kr 
på Designers Guild/NK.

Till parTyprissen. 
Minttu Black – en tvåstegsraket. Klar 
mintlikör med salmiaksmak – rena 
trolleriet! 169 kr, Systembolaget.

Min egen  
önskeklapp

        Stylist och

      livsnjutare

Mina 
klap-

par innehål-
ler njutning 
— en lyx man 
inte unnar 
sig i varda-
gen. Bubbel 
till badkaret, 
en lyxig par-
fym och en 
spännande 
likör. Ge bort  
onödiga,  
underbara 
prylar man 
blir glad  
av!


