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till vinterdepparen.
En självhjälpsbok med utgångspunkt 
i tv-serien ”Buffy the vampire slayer”. 
Och allvarligt talat, för Buffy-fans 
fungerar den faktiskt. 86 kr, adlibris.
se

till nörden. När man 
får den bästa korsordstidning-
en hem i brevlådan varje må-
nad är det julafton 12 gånger 
om året för en korsordsnörd 
som jag. 280 kr,  
www.tidningsbutiken.se

till min vän elvira. Vi äls-
kar mat. Och vi älskar film. Så självklart 
vill jag ge henne den här kokboken, med 
recept inspirerade av klassiska filmer. 
Som de sicilianska köttbullarna från 
”Gudfadern”, eller den där leverrätten 
som Hannibal Lecter spisade i ”När lam-
men tystnar”. 153 kr, adlibris.se

till den smutsiga  
dansaren.  ”I carried a 
watermelon!”. Och förstås ”No-
body puts Baby in a corner!”. En 
av 80-talets mesta klassiker, i ny 
jubileumsutgåva. ”Dirty Dancing: 
20th Anniversary Special Edition 
(dvd-film) kostar ca 300 kr pund, 
www.amazon.co.uk

Mats

till mitt gudbarn. Som gudfar 
måste jag självklart ge en julklapp som bå-
de är en leksak och ett stycke kulturhistoria. 
Det får bli i form av det här mjukisdjuret, 
spelar ledmotivet från filmen ”Hajen” när 
man trycker på ryggfenan. Da-dum!  
Da-dum! Da-dum! 238 kr, sfbok.se

till popkultur-
 nostalgikern.
På vintageteeshirts.co.uk finns en 
guldgruva med tröjtryck från bl a 
Gremlins, GI Joe, He-Man, My Little 
Pony, Thundercats, Pacman, Miami 
Vice, Fragglarna, Pang i Plugget…  

till mamsen. 
”Grey’s Anatomy”-
presentbox. Serien 
är guld, och det 
här är tv-alkemi: 
Cityakuten + Sex 
and the city = Sex 
and the cityakuten 
= Grey’s Ana-
tomy. Jag vet att 
mamma skulle 
hulka sig igenom 
varenda avsnitt 
– och älska det! 799 
kr på www.cdon.com

till 
skräckisälskaren.  

I skuggan av Heroes finns en serie som 
är minst lika bra. Varje avsnitt är som en 
lagom läskig skräckfilm, full med popkul-

tur-referenser. Supernatural, säsong 
1 (399 kr) och 2 (495 kr), www.
discshop.se

till glassälskaren.
Man fyller den här glassbollen med 
is i ena änden och glassingredienser 
i den andra. Lek med den i typ en 
kvart, och vips så har du en halvliter 
glass. 349 kr, coolstuff.se

Jag ger 
mig själv 
en resa till 
solen, minst 
en vecka, 
och minst 
fem pocket-
böcker och 
ett par nya 
badbyxor.

till min pojkvän. 
Min kille var en av dem som 
in i det längsta vägrade skaf-
fa cd-spelare. Därför står 
hela hans vinylskatt ospelad 
uppe på vinden idag. Men 
med den här apparaten kan 
man överföra gamla vinylplat-
tor till digitalt format. Terratec 
iVinyl, 1 399 kr på Teknikma-
gasinet.se

till new york-
 resenären. Känner 
du en Carrie-wannabe som 
ska resa till New York? Ge 
bort en tur med “Sex and the 
city”-bussen, som bland annat 
tar med resenärerna till Miran-
das älsklingsbageri, Steves 
bar, sexshoppen där Charlotte 
köpte The Rabbit… Kostar 
241 kr på boxoffice.se

till music lovern. Få 
saker är så fula, och så utrymmes-
krävande, som cd-fodral. Bättre att 
slänga alla plast och förvara skivorna 
i smarta väskor. Märket Case Logic 
har en modell som sväljer 208 st. 
363 kr, inwarehouse.se

till den ensamma. 
Glöm brasvideon och värm 
istället en ogift faster med den 
här ”pojkvännen” som ser hen-
ne djupt i ögonen och öser ur 
sig smäktande komplimanger. 
169 kr, coctail.nu

      Krönikör och  

    trendspanare

till min bFF anna. 
Vi älskar Simpsons. Och hon äls-
kar öl. Så inget kan passa bättre 
att ge min bästis. Varje gång man 
öppnar en öl får man höra en av 
Homers öl-relaterade livsvisdo-
mar. Som “Drink up! Not drinking 
is only gonna make it worse!”. 
199 kr, teknikmagasinet.se

Min egen  
önskeklapp

             Jag 
             satsar 
på en fröjde-
full julshop-
ping genom 
att bara 
handla  
klappar på 
nätet. Ingen 
svett, ingen 
hetsande 
julmusik, 
ingen 
 trängsel. En 
 godare jul!

till tv-älskaren. 
Twin Peaks är serien som 
banade väg för en ny genera-
tion tv. Nu finns den i en finfin 
samlingsbox. 499 kr, www.
cdon.com
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