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Här är 
årets jul-
klappar 
för barnen
Surfplattan har Han-
delns utredningsin-
stitut (HUI) förut-
spått blir årets stora 
julklapp.

Vad som gäller för 
de lite yngre barnen 
är desto svårare att 
få reda på.

Därför hälsade vi 
på hos Älvfoto som 
sedan ett antal år 
tillbaka också är lek-
saksaffär i Älvängen.

Helt enkelt är det inte att reda 
ut vad som kommer att slå i 
år. Utbudet är enormt, men 
efter en stunds betänketid 
säger AnnTherese Johansson 
Paperjamz.

– Det är en gitarr som gör 
vem som helst till rockstjärna.

Paperjamz har tre inbyggda 
melodier, reglerbar ljudstyrka 
och inbyggda högtalare. Den 
går också att ansluta till hög-
talare eller hörlurar.

En annan julklapp som står 
högt upp är Bakugan. Ett spel 
som bjuder på maximal spän-

ning, där du aldrig vet vad 
som väntar. Här finns mäng-
der av tillbehör och oanade 
möjligheter.

Roliga och mysiga små 
hamstrar är också populära. 
De kallas Zhu Zhu Pets, rock-
hamstrar som till och med har 
egen bil...

Spelfronten
På den allmänna spelfron-

ten händer det alltid mycket. 
Årets barnspel är Safari 
School. Professor Krokodils 
safariskola är ett roligt, läro-
rikt och spännande spel, där 
du får gå på upptäcktsfärd 
i djuren värld och lära dig 
massor av saker om 42 olika 
djur och deras egenskaper.

Kan elefanter flyga? Lägger 
noshörningar ägg? Åter flod-
hästar bara växter? Har igel-
kottar svans? Går mullvadar i 
ide? Och hur många ben har 
en fluga? Det är inte alltid 
lita enkelt att lista ut dju-
rens egenskaper. Men i Pro-
fessor Krokodils safariskola får 
du svaret på dessa och många 
fler frågor!

Spelet går ut på att snabbt 
hitta egenskaperna hos ett 

visst djur och vara den som 
ställer sina spelpjäser på de 
rätta egenskapskorten. Safari 
School kan spelas med barn 
från 4 år.

Det set tveköst ut att kunna 
bli en riktigt rolig jul i år 
också, oavsett åler.

Finn fem fel
Jag heter:

och bor:

Telefon:

Lämnas in hos Älvfoto under julmarknaden, vinnare publiceras i Alekuriren vecka 50

1988 Bakmaskinen   2000 DVD-spelaren
1989 Videokameran  2001 Verktyget
1990 Woken   2002 Kokboken
1991 CD-spelaren   2003 Mössan
1992 TV-spelet   2004 Den platta tv:n
1993 En doft (parfym)  2005 Ett pokerset
1994 Mobiltelefonen  2006 Ljudboken
1995 CD-skivan   2007 GPS-mottagaren
1996 Internetpaketet  2008 En upplevelse
1997 Det elektroniska husdjuret 2009 Spikmattan
1998 Dataspelet    2010 Surfplattan
1999 Boken

Årets julklapp sedan 1988
AnnTherese Johans-
son visar upp vad hon tror 
kommer att bli årets jul-
klapp för barn, gitarren Pa-
perjamz.


