
 

 

TEATAJAINFOLEHT MEIE HEADELE 

 

Kevadel käisid meie 
jänkudaamid Hazel ja 
Blue naaberkülas pulmi 
pidamas. Juba mõned 
nädalat hiljem oli Blue 
päris elevil, kaunistas 
lastetuba ja sättis valmis 
beebiasju. 
Ja nii oligi ühel hommikul 

tema puurinurgas väikses pesas mitmed 
jalad-kõrvad segamini kuhjas koos.  
   Hazel, teine daam, istus kurvalt ja 
üksi enda aias. Kui kuulsime, et tema 
peigmees ei olnud ka teiste pruutidega 
edukas, otsustas tema peremees, et 
ta võiks sama hästi kolida ja oma 
suvepäevad mõnusalt meie juures vabas 
õhus veeta. Kuna ta ei ole ainult imeilus 
vaid ka selline päris-päris kaisuloom, 
olime muidugi kohe nõus. Tagantjärele 
saime aru, et see oligi Hazel’i romantiline 
salaplaan. Tema polnud huvitatud üheöö 
suhtest,vaid armus päriselt ja tahtis Robit 
elukaaslaseks. Armastuse viljana ronisid 
nädalaid hiljem maaaluses urust välja 
nunnud väiksed karvapallid ...

 

PEHMED JA KARVASED

KLIENTIDELE

Meie muffinid aitavad dieedile kaasa! Nad on nii isuäratavad, kuigi 
mittesöödavad. Silm puhkab, nina naudib, ihu tootab õnnehor-

moone ja kilosid juurde ei tule. Ja mis veel? Vormid on valminud 
taaskasutatud plastikust meie naaberkülas. Sisu puhas rapsivaha ja  
kõik on 100% käsitöö. Proovi ise!

 

UUSTULNUKAD

  

TÄDI ELKE KÄSITÖÖNIPID

LUBAGE ESITLEDA

Rita on meie kohaliku vabrikupoe ülemdirektor.   Me naudime teda 
meie tiimis juba peaaegu 15 aastat ja võime tunnistada, et igas 

meeskonnas, igas ettevõttes läheb vaja ühte Ritat. Sa võid helistada talle 
kas või südaöösel ja küsida, kus miski asub ja ta suudab Sind une pealt 
juhatada.
Kui poes on midagi ära müüdud ja ei ole jõutud veel asendada, või veel
hullem, midagi on pandud vale koha peale, siis ära kunagi arva, et see
jääb talle märkamata. Ühe silmapilguga skanneerib ta kogu valiku ja pilt
on selge. Nii on ka meie ületäitunud kaupluseladu tema tiiva all ja mitte
igaüks ei julge oma jalga sinna tõsta. Nii inventuuri tegemisel kui ka korra
loomisel on ta asendamatu ja see annab omakorda teistele ruumi muude
oluliste asjadega tegeleda. Nii hea, kui igaüks saab oma andeid kasutada,
sest siis on see lõpuks kõigile kasulik.

                      Tuli kaminasse stiilselt!

Süüterooside meisterdamiseks ei lähe vaja muud kui kasutatud muna- 
resti, küünlajääke või vahapuru ja ühte plekkkaussi. Eralda munaresti  

pesad üksteisest. Ise saad valida, kas rebid pesa küljest ära kõrged tipud või 
jätad need alles. Kaanest rebi samuti paari sentimeetri laiused ribad, keera 

Kui soovid elus edu,  
jälgi 2 kindlat reeglit.

1. Ära räägi kõike välja 
mida sa tead

Meie kunstnike käe all sünnivad küünaldele imeilusad 
maalingud, mille parema meelega jätaksime kõik 

hoopis endale    Süda valutab natukene ette kujutades, 
kuidas neile kunstiteostele tuli otsa pannakse ... Aga 
muidugi rõõmustab klientidelt saadud positiivne 
tagasiside väga ja leidsime stiilse lahenduse – kes soovib, 
võib küünalt veidi põletada ning asetada sulanud auku 
teeküünla. Selliselt saad nautida küünlaleeki ja ka ilus 
maaling kestab igavesti. Või kuni tolm teid lahutab.

rulli, pane “pesadesse” ja ongi roositoorikud valmis! Seejärel pane vahajäägid  
kaussi, sulata veevannil ning kasta roosid sinna sisse. Ja ongi valmis!  Kui 
Sul ei ole endal  piisavalt küünlajääke, siis meie e-poest leiad süüteroosivaha, 
mis sobib just selle tõhusa tulehakatuse valmistamiseks. Vahasse kastetud 
süüteroosidega saab iga algaja tule tegemisega suurepäraselt hakkama. 
Praktiline ja ilus!

2.    …

Kus tulevad munade- 
pühaks väiksed  
jänesed? 


