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Till din vän som spelat Kents ”Tillbaka till samtiden” 
oavbrutet i höst: Depeche Modes klassiska konsertfilm 101 

som rymmer musiken som är fundamentet i Eskilstuna-
gängets hela repertoar, cirka 99 kr på  

www.ginza.se

Till barnfamiljen. 
Dvd-boxen ”Caprinos äventyr-
liga värld box” som innehåller 
”Flåklypa Grand Prix”, ”Karius 
och Baktus & andra historier”, 
”Pojken som åt ikapp med trollet 
& andra historier” och ”En dock-
dröm & andra historier”, ca 249 
kr på www.ginza.se

Till min bilTokige son Isak, 
2, så att han och polaren Fred kan ragga 
i vår: ”HUMMER” eljeep, fetaste fordonet 
för varje telning som vill cruisa på kuperad 
terräng och inte låta småskit som kottar och 
grus begränsa lebensraum. Maxlast 40kg, 
25kg på gräs). Specifikationer: Vikt: 26,5 
kg. Maxhastighet: 3-5 km/h. Pris: 2 995 kr, 
www.spsimport.jetshop.se.

Till morfar. 
”Who the fuck is 
Mick Jagger?” 
-t-shirten som Keith 
Richards struttade 
runt i 1975 under the 

Rolling Stones Tour 
i USA, ca 600 kr på 

www.wornby.co.uk

Ronny

Leica D 
Lux 3, den 
perfekta 
digitalka-

meran att ha 
med. Lagom 
nördig, och 
försedd med 
den bruna retroväskan är den stilig 
och med samma härliga patina 
som jag själv. Kostar ca 5 800 kr. 

Till min blivande fru 
och stora kärlek: En weekend utan 
barnen i ett luxuöst göra-ingenting-
himmelrike mellan pool och matbord 
på hotellet Delano i Miamis sol-
dränkta South Beach, då det INTE 
är orkansäsong. Kostar ca 15 000 
kr, www.delano-hotel.com

Till TonårsTjejen.
Ge henne en egoboost genom 
att ta den bästa bilden på 
henne (fråga i lönndom vilken 
bild hon är mest nöjd med, 
så att du vet säkert) och 
gör den till popkonst på 
www.popart.se för ca 
995 kr.

Till 40+ 
killen med 
rockerförflutet: 
Borkas flame-
slippers, den 
ultimata mixen 
av gubbtoffel att 
hasa runt i, men 
med rockiga fla-
mes som alibi. 
En coolare ål-
derdom, om nu 
inte tonårskid-
sen snor dem , 
ca 780 kr.

Min egen  
önskeklapp

Till lillebror som som älskar musik, 
men som behöver få uppleva mitt ljuva 80-tal: 
iPod-docka i form av bergsprängare så att han 
kan stajla i kvarteret. Lasonic i931 är en form-
mässig tidsmaskin som stödjer USB
flashminnen och SD/MMC-kort för att kunna 
spela upp MP3-filer. 15 x 2 watt har man att leka 
med. Än så länge finns det ingen infomation om 
pris, www.smidigt.se.

Till svärmor som som inte 
alltid håller med sin svärson eller vad 
han skriver i sina krönikor i Söndag, 
ämnen som ”ollning” till exempel.Voo-
Doo Knife Block, stick kniven i honom, 
i mig, eller vem du nu vill visualisera 
när du ska hölstra kniven efter att ha 
hackat salladen. OBS! Knivarna ingår 
inte, 945 kr, www.megagadgets.se

Till ävenTyraren 
som är läskunnig – på engelska: 
Den bästa bok som skrivits om 
Mount Everest, Jon 
Krakauers ”Into thin 
air” som handgrip-
ligen förflyttar dig 
upp på den vindpi-
nade bergskam-
men, ca 100 kr.

Till den hem-
inrednings-
nyfikne. Futu-
ristiska lampan Stöllet 
utmanar med sin 
djärvhet. Förses med 
fördel med en dimmer, 
399 kr, IKEA.

Till deT moderna 
50+ paret med utflugna barn 
som sålt hus och flyttat in i 
lägenheten: Front Design har 
tagit fram en designlampa vid 
namn Camouflage. Tyvärr har 
den en svettig prislapp,  
22  100 kr, www.zero.se

Till farmor som oroar sig för 
barnbarnens framtid och dricker sju kop-
par kaffe per dag: Global warming mug är 
Al Gores favoritmugg. Se hur världen drun-
knar på grund av överhettning orsakad av 
ditt kaffe, 85 kr på www.megagadgets.se

       Krönikör och  

      prylfantast

Ge bort 
klappar 

med mer 
attityd och 
sälta. För du 
vill göra ett
avtryck. Och, 
det är sali-
gare att giva 
— om mot-
tagaren blir 
förvånad. 
God
jul!


