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Stunder i advent är adventskalendern för alla som vill komma i julstämning. Istället för
en traditionell kalender där en lucka öppnas varje dag är det istället adventssöndagen
som här blir central. 

- Vi kände att det fanns en efterfrågan på kalendrar med litteraturfokus, samtidigt som
folk tyckte att det blev för mycket med nya grejer varje dag. Så utifrån det skapade vi
Stunder i Advent, där man varje adventssöndag kan njuta av en novell ihop med en
kopp te, säger Lena Hammargren, grundare och förlagschef på Novellix.

Nabo har under 10 års tid sålt ekologiskt te i kalenderformat. Till den här kalendern
har de skrivit en unik text om varje tesort för att det ska passa till novellerna. 

- Det här är ett så roligt samarbete där vi får kombinera våra produkter med härliga
läsupplevelser av klassiska författare. En perfekt match helt enkelt! säger Sofie
Thunman på Nabo. 

2021 års kalender tillverkas i en begränsad upplaga och kommer att finnas i handeln
från 22 september 2021. Bokomslagen och asken med guldfolierade julrosor är gjorda
av formgivaren Lisa Benk. Kalendern med fyra noveller och fyra koppar te kostar 329
kronor. 

Finns att köpa hos: novellix.se, nabostore.se, Designtorget, Akademibokhandeln samt
utvalda återförsäljare landet runt.

Novellix 
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. Mer information om Novellix

finns på novellix.se

Nabo
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. Mer information om Nabo finns på
nabostore.se.

Bokförlaget Novellix och te-och kaffeföretaget Nabo utmanar kalendertraditionen
med en adventskalender som kombinerar noveller och te varje söndag fram till jul.
Sveriges enda förlag inriktat på noveller har tagit fram berättelser av författare som
Charles Dickens och Selma Lagerlöf och Nabo har omsorgsfullt valt ut teer till varje
novell med smak av allt från bergamott och vanilj till rosor och kardemumma.

För mer information, vänligen kontakta:
Novellix: lova@novellix.se, 072 5122536

Nabo: hej@nabo.se, 034 684243
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