Annika Dacke – kommunikatör, copywriter, utbildare
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Annika Dacke – kommunikatör, copywriter, utbildare
“Var tydlig. Det tjänar du på.”

Med passion för ordbruk och bokstavsskötsel
hjälper jag företag att synas när de behöver
det, där de behöver det.
Mina insatser vilar alltid på grundlig research
vad gäller värden, målgrupp och kanalval
– om du inte vet vad du tar avstamp i, hur vet
du då hur du ska ta dig till målet?

“

Hantverket att skapa en skräddarsydd språkdräkt
kräver överblick, precision och mod att våga klippa till!
Med hjälp av min varierande textbakgrund:

Här hittar du mig:
orera.nu
Linked In
facebook.com/orerakommunikation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redaktörskap och copywriting
för print och webb
journalistiska såväl som
varumärkesstärkande textuppdrag
översättning och avancerad
språkgranskning på förlag
anställning och uppdrag som
kommunal kommunikatör
lärarjobb på gymnasium, komvux,
universitet och utbildningsföretag,

tar jag mig an uppdrag av vitt skilda slag,
även content marketing och SEO-text.

Twitter: @Annikadacke

Förmåga att samarbeta, lyssna och leda är
egenskaper jag uppskattar. Jag älskar att
umgås med ett varumärke och hitta dess röst
– få det att sjunga!

Mina verktyg:

Styrkor:

Hjärnan

Analytisk/konstnärlig läggning

Adobe InDesign, Photoshop

Hitta budskapet, koka ner, rikta in, hitta den röda tråden

Microsoft Word

Rubriksättning

Diverse CMS-verktyg, bl a WordPress

Prestigelöshet, jag ser alla projekt som samarbeten

Hoot Suite, FeedKit

En kärlek till typografi och design som gör att jag gärna

Google Analytics

jobbar nära AD

och en hel drös andra...

Erfarenhet att kunna fatta självständiga textmässiga beslut

Instagram: Annikadacke_orera
Pinterest: Orera kommunikation

Det senaste 2015
Att jobba med webbtext kan innebära allt ifrån att få en PDF och en Powerpoint på sammanlagt
80 sidor som ska kokas ner till en om oss-text på företagets befintliga webbplats, till att skriva
text från grunden till ett företag som själva inte nödvändigtvis har en välgrundad digital strategi.
Det kan också innebära att ett företag redan har en webbplats men köper in SEO-arbete.
Eftersom jag jobbar med innehållet hamnar även frågor om navigering och webbstrategi på mitt
bord. Det är inte ovanligt att ämnena dyker upp i mina samtal med kunden. Jag samarbetar med
SEO-konsulter från två olika företag.
Jag deltar just nu i följande projekt med SEO-text:
• Ett hissföretag som bland annat levererat hissar till Burj al Arab och det nya Louvren i Dubai,
som vill ha innehållet lyft på befintlig webbplats.
• Ett poolföretag som är störst i Norden på kompositpooler och som vill ha contentarbete och
• uppbyggnad av bloggplattform, ingen generell visuell uppfräschning av webbplatsen.
• På sidan 6 ser du ett pågående textarbete för Entreprenörcenter, företagshotellet i Malmö där
jag har mitt kontor.
Aroxs driver ett antal webbshopar för kontorsmaterial. De var i stort behov av ny text på en av
webbshoparnas startsidor. Efter trafikanalys blev sidan mycket mer funktionell och klättrade
snabbt från plats 8 till 4 på Google. Med vissa sökfraser ligger vi etta. Här ser du före och efter:
Före:
Kontorsmaterial till ert företag
Fraktfritt, snabb leverans och rätt pris är vårt motto!
11.000 st lagerförda artiklar.
Hitta enkelt toner och bläck i vår printguide.
Med vår miljöfunktion kan du som kund med en knapptryckning se bästa miljöval i respektive
produktgrupp. Beställ gärna vår katalog om ni önskar.
Vi ses i webbutiken!
Kontorsmaterial nyheter! Vi har produkterna för ditt kontor! (Nedanför kom tumnaglar med varor)
Efter:
Kontorsmaterial – billigt och fraktfritt!
Aroxs gör det snabbt och lätt att beställa rätt kontorsmaterial online.
Låga priser och snabb leverans.
Vi väljer det lager som har din produkt hemma. Därför sker leverans samma dag eller dagen efter.
Vi kan till och med leta upp produkten du vill köpa, var den än finns i världen.
För bästa möjliga service erbjuder vi personlig kontakt, även efter köpet.
Med en knapptryckning ser du bästa miljöval i varje produktgrupp.
Kontorsmaterial för alla behov
Bland våra 11.000 kontorsartiklar på nätet hittar du även en printguide med
toner och bläck.
Nedanför lade vi snabblänkar till de mest sökta artiklarna.
		
		

Exuviance
Hudvårdsproduktföretaget Exuviance efterfrågade en produkttext som skulle vara lite läckert och
mer målinriktat skriven än vad man dittills hade upplevt av den PR-byrå de anlitade.
Som grund fick jag företagets amerikanska produkttexter i ett hopplock.
Jag levererade textpassager som lades samman med bilder till en layout. Här visar jag exempel
på hur texten jag utgick ifrån såg ut och hur det sedan blev.
En bit av den engelska texten:
Defy gravity. Experience lifted, firmer, younger looking skin.
NEW Exuviance Super Retinol Concentrate
A unique breakthrough antiaging formula that goes beyond diminishing wrinkles, specifically created to defy gravity för superior, visible lifting and firming results. Our patented NeoGlucosamine
is clinically proven to work synergistically with Retinol, supercharging and intensifying the volumizing and firming effects versus Retinol alone. Time-released microencapsulation delivers pure
Retinol, maximizing the benefits of Retinol while minimizing irritation potential. This unique nighttime transformer supercharges the proven power of Retinol with our patented NeoGlucosamine,
amplifying results while delivering a gradual, time-released infusion of pure Retinol in a microencapsulated form to minimize irritation.
Widely recognized by dermatologists for its antiaging power, Retinol helps build natural collagen
and its surrounding support matrix for plumping and firming benefits, reducing the look of deep
set wrinkles and minimizing the appearance of fine lines and wrinkles from the inside out. Cell
turnover is enhanced, revealing smoother skin texture and more even tone with less discoloration.
En bit av min svenska text:
Lättare, smidigare, fräschare hy. Känn lyftet. Upplev känslan.
NYHET! Exuviance Super Retinol Concentrate
Kraften i Super Retinol Concentrate går på djupet, ökar cellförnyelsen och låter din unga hy träda
fram. Fastare, spänstigare och med förnyad lyster. När du begär mer av en hudkräm än att den
ska minska förekomsten av synliga rynkor.
Kliniska tester visar att vårt patenterade NeoGlucosamine samverkar med retinol. På så vis uppnår vi en högre effekt än vid användning av enbart retinol. Medan du sover framträder en slätare
hudyta med färre missfärgningar. Du vaknar med huden superladdad.
Mikroinkapslat, rent retinol avges gradvis och absorberas av huden, vilket både maximerar effekten av retinolet och minimerar risken för irritation.
Den högeffektiva sammansättningen innehåller ett retinolstabiliserande komplex och har en
specialutformad pumpkork som stänger luften ute och förlänger produktens hållbarhet.

Befound – Skriva för digitala kanaler
I januari-februari drev vi en kampanj med annonsering på Twitter, Facebook och Linked in, i
kombination med e-postmarknadsföring, för att etablera mitt nya kurskoncept som jag genomför i
samarbete med Befound webbstrategier.
Vi provade både konventionella och lite roligare budskap. Vilken annons tror du fick flest klick?
Vi driver parallellt en långsiktig content marketing-strategi genom bloggande och sociala mediernärvaro.
Skärmavbilder av annonserna.

Entreprenörcenter EC1 i Malmö – säljande SEO-text
Textuppdrag för webbplatser handlar oftast om att SEO-anpassa, målgruppsanpassa
och korta ner redan befintligt innehåll, för effektivare kommunikation.
Just nu färdigställer jag ny SEO-vänlig webbtext till kontorshotellet Entreprenörcenter i
Malmö, med drygt 40 företag.
Ny text:

EC1 – företagshotellet mitt i Malmö
Entreprenörcenter är en dynamisk knutpunkt och mötesplats för företagare i Malmö
city. Mitt i stadens brus erbjuder vi en oas i fräscha, välordnade lokaler
– en miljö för arbetsro och möjlighet att växa, inspireras och nätverka.

Mångfald är styrka

Dina arbetskamrater representerar ett brett spektrum, både med avseende på bransch och
verksamhetens storlek. Bland de fyrtiotalet företag som hyr hos oss finner du både det
större företaget som har valt att lägga filialen här och enmansföretaget med drop in-plats.

Mötesrum och kontor 24:7 utan merkostnad

Självklart ska du kunna vara på kontoret precis när du behöver. Därför har samtliga hyresgäster tillgång till kontoret dygnet runt. Mötesrum bokar du i upp till fyra timmar utan
kostnad.

Bemannad reception

Kontorschef Hans Österberg möter du i receptionen vardagar kl 8-17. Här beställer du
catering, hyr kontorscykeln och mycket mer.

Kom in och hälsa på

Välkommen in på en rundtur! För att komma till den virtuella rundturen klickar du här.
Följ denna länk för att kontakta Hans Österberg som tar emot dig på visning.

Uppdragsgivarens ursprungstext
Entreprenörcenter EC1 är en unik mötesplats och kontorshotell på bästa adress
mitt i Malmö city där affärsmässighet och försäljning står i fokus. Vår ambition är
att skapa en hyresgemenskap i en dynamisk miljö där människor trivs och
inspireras av varandra och den puls vi tillsammans genererar.
Lokalernas utformning, som är i två våningar, bjuder in till möten och samtal
mellan människor. Med ett fantastiskt läge, ljusa fräscha lokaler, företagsvänligt
klimat och god service är EC1 ett attraktivt alternativ för dig som söker ett privat
kontor eller önskar en drop-in-plats som komplement till din ordinarie arbetsplats.
Styrkan i vårt koncept är mångfald, därför ställer vi inga krav på att du skall tillhöra en särskild bransch eller typ av verksamhet. Vi välkomnar alla.

Redovisning 2000
Den 9 februari lanserade Redovisning 2000 AB sin nya tjänst Ekonomisk
hälsokontroll.
Jag har bland annat utformat ett säljbrev för detta men även skrivit om texterna
generellt till hemsidan, som från början hade texter utan någon som helst
riktning. Företagets ägare är tyskfödd och pratar flytande svenska men behöver
hjälp med det skriftliga.

Känn företagets ekonomi på pulsen!
Som företagare månar vi om personalens och vår egen hälsa, men hur ofta
ger vi företaget en hälsokontroll?
För hundra år sedan slutade vi tro på åderlåtning som fungerande hälsovård.
Ändå åderlåts företag dagligen till följd av felaktigt tagna ekonomiska beslut.
Även i det lilla företaget går det att sätta fingret på de ömmande punkterna och
hitta verktyg som löser propparna och får igång flödet.
Med Hälsokontrollen sparar du kraften som behövs för att bygga ett friskt
och starkt företag.
Så här går det till när vi tar pulsen på företagets ekonomi:
• Du besöker oss med en aktuell balans- och resultaträkning som vi går igenom
tillsammans.
• Vi visar vägarna som är möjliga och ger förslag på kostnadsbesparingar.
• I denna process lär du dig använda det styrmedel du har under pågående
räkensksapsår – resultaträkningen. Efter rådgivningen kommer du att konstatera att den är enkel att läsa.
Ökad kunskap ger möjlighet till bättre beslut – nu och i framtiden.

Print
Avs. Skurup – mitt på Sydkusten!
Orera kommunikation vann upphandlingen med konceptet Avs. Skurup - mitt på Sydkusten! som
paketerade kommunen i ett lifestylemagasin med smakprover av utbudet i form av porträtt av de
verksamheter vi i samråd med kommunen bedömde som mest intressanta för turister från övriga
Sverige och Danmark. Detta blandades med plock- och tipssidor.
Produktionen av den första utgåvan av magasinet skedde tidigt 2011 och blev en enorm succé,
som spelade en avgörande roll för ökningen med 15 miljoner kronor av intäkterna för besöksnäringen i kommunen. Vid den tidpunkten var det inga andra kommuner i södra Skåne som hade
denna typ av material.
Avs. Skurup är nu inne på sitt fjärde år och har efter den första upplagan tagits över helt av
kommunen, som använder vår mall.
Förutom utmaningen och begränsningen i att arbeta mestadels med befintligt bildmaterial, uppstod det en nöt att knäcka när det kom till rubriksättningen: enligt kommunens direktiv fick inga
rubriker innehålla företagsnamn, det ansågs vara orättvist gynnande av de porträtterade verksamheterna. Jag valde då att arbeta med:
•
•
•

ensam rubrik
rubrik plus tagline
rubrik och minimal ingress

Frukterna av arbetet:
Saltstänk och sunnanvind – sydkusten bjuder in!
Svaneholms slott
Lite rassel och pling – genom bygden på två hjul
Något sött till kaffet
Med mycket smör och kärlek blir det extra gott
– det vet bagaren som dukar upp till kakbuffé
Lantlig shoppingtur – skattjakt i vacker miljö
Vandring på stilla stigar – kom naturen nära!
Vingården på Sveriges sydsida
130 plantor blev 1130 och nu har Eva något de
flesta inte ens vågar drömma om – en vinodling
runt knuten!
Välkommen till bords!
Skånsk matglädje som smakar mer
Barnsligt kul – för oss med spring i benen!

Gödning för själen – kulturupplevelser för små och stora
Med havet som krydda
Välkommen hem till paret som är trötta på hotellkedjor
där personalen känner sig finare än gästerna!
Magasinet innehöll bland annat porträtt av turisminriktade verksamheter, som inte fick framhävas med
hjälp av företagsnamn:

Under mullbärsträdet
Hos Johan och Jeanette lyssnar du till
en god historia medan smakerna spelar
symfoni i munhålan.
Söder om Landsvägen i Skivarp finns
det ett mullbärsträd som sett människor
komma och gå sedan 1700-talet. Trädet
planterades under drottning Kristinas
tid, då hon fick idén att producera svenskt siden. Sidenplanerna gick om intet,
de flesta av träden dog och endast ett
fåtal finns kvar. Genom århundradena
har trädet glatt besökarna på Skivarps
gästgivaregård med ett överflöd av söta,
goda bär.
- Det här är vårt svarta guld, säger
Jeanette Bohman och räcker fram ett fat
med mullbärspraliner, små smakbomber
som exploderar när man biter sig igenom
det mörka chokladskalet och den lena
mullbärssylten breder ut sig, med smak
av både blåbär och björnbär på en gång.
På Gästis lever man efter årstiderna
och bjuder på matupplevelser mot
en bakgrund av kulturhistoria. Johan
Bohman kan allt som är värt att veta om
gården, som finns omnämnd så långt
bakåt som till 1500-talet.

På 1700-talet stannade Linné till här på
sin skånska resa.
- Det här är ett riktigt allaktivitetshus,
som genom åren har agerat bank, post
och arrest. Johan fortsätter med att
berätta om tiden då gästgiveriet hade
tre separata ingångar för att fint folk inte
skulle behöva blandas med kreti och pleti
– han känns lika rotad här som mullbärsträdet.
Det verkar inte finnas någon hejd
på vad detta smakfulla par kokar ihop
tillsammans. Det senaste är tiorätters
provsmakningsmenyer, där man är noga
med att använda lokala råvaror. Vissa
saker växer vilt och hämtas bokstavligen
bakom knuten:
- Grannen har massor av ramslök i
trädgården. Närodlat och härodlat!
skrattar Jeanette.

Presskommunikation
I denna portfolio finns det inget pressmeddelande, men jag både undervisar i presskommunikation vid Lunds universitet och kan visa upp pressmeddelanden om så önskas.

Översättning
Print
Icehotel Art/Design Catalogue 2012
74 sidor
Jag översatte hela katalogen, som skrevs med originaltext på engelska. Jag genomförde även
viss varumärkesanpassning av både engelsk och svensk text, på grund av att tonaliteten
behövde justeras något.

Exempel översättning
Four talents merge to improvise this unexpected assignment through spontaneous design decisions. Enter And yet she
moves and be met with a sitting area for
reflection, as there is so much to absorb!
Waves of snow walls keep you slightly
off balance as you are then caught and
grounded by exquisite ice sculptures.
As you recharge in your ice bed, draw
strength from these voluminous sculptures.

Fyra begåvningar går ihop och improviserar fram sviten And yet she moves, som
kommer ur spontana designbeslut. Slå
dig ner i sittgruppen, här finns mycket
att titta på! Böljande isväggar löser upp
perspektivet, men de utsökta isskulpturerna fångar strax upp dig och ger dig fast
mark under fötterna.

...

...

Often, it is not what is seen or heard but
what is missing that we experience. As
you enter Attraction your heart may beat
a little faster and your cheeks may begin
to blush. How can ice and snow walls
produce such sensations?

Ofta är det tomrummet vi upplever, snarare än det vi kan ta på. När du kommer
in i sviten Attraction är det möjligt att ditt
hjärta börjar bulta lite fortare. Kanske
rodnar du. Hur kan väggar av is och snö
framkalla sådana reaktioner?

Maurizio Perron knows the magic of the
magnetic pull, he plays with our hearts as
he creates fields of ice and snow in such
proximity one can’t help but be drawn in.
Pause as you enter the space in between
the walls and feel the electricity.

Maurizio Perron vet att bemästra den
magnetiska dragningskraften. Han spelar
på våra hjärtesträngar när han bygger
upp ytor av snö och is - man kan inte
annat än dras in i rummet. Stanna upp
och känn elektriciteten när du går in i den
trånga passagen mellan väggarna.

Låt formerna fylla dig med ny styrka när
du vilar dig i din issäng.

Webb
När jag är inblandad i webbproduktioner blir det ofta i egenskap av både textleverantör och
kommunikatör med fokus på varumärket. Webbtext ställer stora krav på förmågan att koka ner,
strukturera upp och vara tydlig. Komplicerade saker måste göras enkla att ta till sig.
Här följer exempel på textarbete för webben. De senaste exemplen finns i avsnittet
“Det senaste”.

Kunskapsplattan
Text på startsidan

Välkommen till Kunskapsplattan!
Du slipper leta appar, vi har gjort jobbet åt dig!
Erfarna pedagoger sätter samman paket med appar som de själva använt i undervisningen.
Därför vet vi att de funkar både pedagogiskt och bland eleverna.
Ett abonnemang på Kunskapsplattan ger dig fri tillgång till alla våra paket och mycket mer!
Sidan Om app-paket:
Kom snabbt igång med rekommenderade app-paket
Erfarna pedagoger skapar paket med de bästa apparna
Utbudet av utbildningsappar på internet är stort. Hur hittar man de bästa? Hur vet man vad som
skiljer den ena appen från den andra?
Kunskapsplattans erfarna lärare använder lärplattor i undervisningen och har valt ut de appar som
de anser är pedagogiskt bäst och fungerar i klassrummet.
Vårt lärarteam sätter ihop app-paket med appar som kompletterar varandra, övar olika färdigheter
och täcker in olika delar i det centrala innehållet. Med Kunskapsplattans rekommenderade apppaket kommer du snabbt igång och använder appar i undervisningen.

Björkelunds logi & trädgård
Björkelunds kontaktade mig eftersom de ville ha ett utifrånperspektiv på sitt textmaterial till
hemsidan. När vi var klara hade vi arbetat om, riktat in och spetsat till formuleringarna och nu var
det ingen tvekan om vad det var som erbjöds i verksamheten. Exemplet är startsidestexten så
som den levererades.

Möten och hållbart boende i lantlig miljö
Med varsam hand ger vi nytt liv åt den hundraåriga gården Björkelund.
Ett hållbart boende växer fram, en plats för möten och eftertanke – en
plats där du får rum.
Huset bjuder på härliga utrymmen för att träffas och samlas. Den gamla
glasverandan bildar inramning till tänkarmöten, samtal eller en stilla
stunds läsning. I det stora köket hittar du allt du behöver. Vid matsalsbordet från 1880-talet ryms tio personer.
Under blodbokens skyddande krona har du perfekt utsikt över fälten. I
trädgården botaniserar du bland lammöron, stockrosor och blåskimrande
lavendelkuddar.
Med Flyinge och Lund in på knuten bor du i en oas ett stenkast från
händelsernas centrum.
Cyklarna står i garaget, redo att trampas ut på de fyra cykelrundor vi har
lagt upp. Kanske en tur till Trollskogen utanför Torna Hällestad?

Taglines & annat roligt

Affärsgala 10 oktober på Ystads Teater
- en dag för kreativitet, visioner och entreprenörskap

Isabella “Blondinbella” Löwengrip
Veronica Hedenmark
Karin Klerfelt
Angelie Sjöström

Moderator: Anna Bystedt
Mingel, bubbel och prisutdelning “Årets Stjärnentreprenör”
Underhållning: Jazzlinjen, Skurups folkhögskola
Janna Eriksson, Teater Kapija
Boka redan nu, begränsat antal
Pris heldag kl 12.30-20.30: 595 kr
Biljettköp/faktura: marie.ivarsson@frired.se, 070-620 67 53
Hela programmet: natverketsiw.blogspot.com

Annons för Stjärnentreprenörsdagen den 10/10 2011, som jag grundade
och producerade tillsammans med en arbetsgrupp i nätverket Siw, som
grundades av mig och en kollega. Vi genomförde eventet tre år i rad.
Jag har producerat en hel del annonser för print, främst för kulturförvaltningen i Halmstads kommun och i sju år för ett internationellt musikprojekt
med säte i Halmstad. Det är tyvärr ingenting som jag har sparat, mest på
grund av att min förra dator abrupt gick hädan. Men nu hittade jag en annons!

Textbitar till Nätverk Svedala och Svedalamässan, för användning i olika sammanhang 2013, 14
På Svedalamässan den 11-12 oktober visar sig Svedala från sin allra bästa sida.
Nätverk Svedala bjuder in till en mässa du inte får missa!
Nätverka i Svedala! Tillsammans skapar vi möjligheter som får företagare och Svedala att
må bra.
Rena händer
Företagsnamn, textproduktion, navigation, strategi och handledning i arbete med sociala
medier
Rena händer säljer handsprit på nätet. När min kollega och jag kontaktades behövde
hemsidan och webbshopen byggas om, allt textmaterial nyskrivas och det efterfrågades
en varumärkesstrategi för sociala medier.
Man använde ett annat företagsnamn, som låste varumärket till ett specifikt namn på en
handsprit.
Jag skrev all text, SEO-anpassad, till hemsida/webbshop (ej produkttexter) och om-text
till de sociala plattformarna.
Jag skrev också manus till ett par webbfilmer för hemsidan.
De sociala plattformarna fick bland annat följande formulering:
Det senaste och renaste inom handhygien
Tagline: Rena Händer – friskare vardag!
En annan användbar mening:
Med rena händer visar du hänsyn mot din omgivning.
Eller: Bjud inte på oväntade överraskningar – varken med ett finger eller med hela handen.
Coach Lange
För Coach Lange skapade jag tre taglines:
Vårt mål din utveckling
Tar din verksamhet vidare
Lyfter liv och ledarskap

Redovisning 2000
För Redovisning 2000:s blogg skapade jag taglinen
Ekonomibloggen – en blogg att räkna med!

I min egen verksamhet använder jag många olika textsnuttar, som t ex:
Tjänster inom sociala medier:
Hur social? Vilken kanal? Ditt val!
För texttjänster:
Specifikt för webb:
Rubriker som klickar, budskap som kickar
Flirta med Google, skriv så du blir läst!
För att bli läst måste du bli hittad. För att bli hittad måste du bli sedd.

Förlaget A taste of tomorrow
Exempel på marknadsförande text
Receptbok kryddad med företagsamhet
Nu kommer Svedala – boken som sätter fokus på företagen som får
bygden att leva. Boken kombinerar vackra bilder, intressant läsning och
läckra recept som varje företag tipsar om.

Lunds universitet
På Lunds universitet arbetade jag i mars-december 2013 deltid som utbildningsadministratör. Där
ingick det i uppgifterna att uppdatera hemsidan för institutionen för kulturvetenskaper. Jag gav
mig även på att öka trafiken på deras FB-gillasida. Som statistiken visar gick det ganska bra. Jag
började arbeta där den 4 mars och började uppdatera gillasidan någon vecka senare. Trafiken
ökade med 400%.
Jag drar igång gillasidor för företag och administrerar de sociala kanalerna vid behov.
Det blir även en del coaching av småföretagares sociala medieranvändning.

Överlevnadskalendern
Det är roligt att samarbeta och får man en bra idé kring hur vi människor agerar i samband
med julfirande och man råkar ha två illustratörer till hands, då är det bara att köra. Så föddes Överlevnadskalendern – din schweiziska armékniv i juletid, som vi spred som en
julkalender.
Sommaren 2015 kommer Sommar – sju sorters blemmor och annat som kliar
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