Stunder i Advent är adventskalendern som passar
såväl bokslukaren som teälskaren
För andra året i rad har bokförlaget Novellix och te- och kaffeföretaget Nabo gått ihop och skapat en
adventskalender med noveller och te. Berättelser av bland annat H.C. Andersen och Viktor Rydberg
samlas med omsorgsfullt utvalda teer med smak av bland annat kanel, kvitten och apelsin. En ny
novell och en ny kopp te för varje adventssöndag.
Stunder i advent kombinerar juliga noveller av klassiska författare med utvalda svarta teer som matchar varje
berättelse. Asken är framtagen med tanken om att komma i stämning inför julen på ett mysigt och lugnt vis,
där upplevelsen av den egna stunden är central.
– Vi tänker att det är så viktigt med den egna lugna stunden vid upptakten till jul. Juliga noveller och te är en
riktigt bra kombination för att komma i stämning, säger Lena Hammargren på Novellix.
Stunder i advent är formgiven av Lisa Benk och asken bär ett vackert mönster inspirerat av klassisk viktoriansk medaljongtapet, dekorerat med guldfolie.
I varje tepåse ryms 10 gram lösviktste, vilket räcker till ungefär fyra koppar färdigbryggt te. Teerna är utvalda
för att passa bra till novellen och ackompanjeras av en liten text kring teet och novellen.
– Vi tycker det är roligt att teerna får ta plats tillsammans med novellerna och tror att teet kan lyfta läsupplevelsen och vice versa, säger Sofie Thunman på Nabo.
Stunder i advent finns i handeln från och med fredag 25/9 och tillverkas i en begränsad upplaga.

Stunder i Advent
Pris: 299 kr
Finns att köpa på novellix.se, nabostore.se, Designtorget
samt utvalda återförsäljare landet runt.
Fyra noveller
Dan Andersson Om vintern i de stora skogarna &
Ett dystert julminne
Viktor Rydberg Lille viggs äventyr på julafton
Selma Lagerlöf Tomten på Töreby
H.C. Andersen Granen

Fyra tesorter, 10 gram (4 koppar per sort)
Vinterköld, svart te med smak av fläder, kvitten och
grädde
Doftminnen, svart te med smak av kryddnejlika och
apelsin
En kulen natt, svart te med smak av kanel
Lille Viggs blandning, svart te med smak av kvitten
och apelsin
Ladda ner pressbilder på: novellix.se/press

Nabo

Novellix

Med stark tro på småskalig hållbarhet tar Nabo fram
sina teer med stor omsorg och fingertoppskänsla. Nabo
arbetar med att ta fram egna produkter inom kaffe- och
tesegmentet och har som mål att med produkterna
skapa hållbara vardagsstunder med guldkant.

Novellix ger ut klassiska och samtida noveller med önskan
om att sprida stora läsupplevelser i ett lättillgängligt och
vackert format. Små böcker som är perfekta att ta med på
resan eller plocka upp när läslusten infinner sig. Novellerna
säljs både styckvis eller i vackra presentförpackningar.

Mer information om Nabo finns på nabostore.se.

Läs mer på novellix.se.
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