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1. Hudební nástroj hřeben a pauzový papír

2. Starožitný psací stroj brk a inkoust

3. Stojací lampa kónická svíčka

4. Set pro ústní hygienu balíček žvýkaček

5. Inhalační aparát balíček cigaret

6. Klíč k novému vozidlu kupón do nákupního vozíku

7. Cesta ke štěstí prázdná sázenka (tiket)

8. Přelet nad Alpami
2 dobrovolníci přenesou výherce na židli nad 2 lahvičkami Alpa 
(Francovka)

9. Malý pamlsek dvě známky na dopisy

10. Sušička na prádlo kolíčky a šňůra na prádlo

11. Zimní sportovní výbava dětská lopatka (dodáváme pouze v zimě)

12. Dětské překvapení pánský ochranný prostředek s dírou

13. Lovecká výbava past na myš a plácačka na mouchy

14. Pomocník do 
domácnosti

čistící prostředek na mytí nádobí

15. Romantická prohlídka 
zámku

visací zámek

16. Něco na zub kartáček na zuby a zubní pasta

17. Ochranný oděv bryndáček

18. Domácí mikroskop lupa

19. Romantická snídaně dva sáčky čaje

20. Rajské potěšení sáček rajčat
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21. Pro věčné teoretiky Kámasutra

22. Osobní strážce váleček na těsto

23. Výlet do Tater balíček sušenek Tatranka

24. Hra Scrabble písmenková polévka v sáčku

25. Osobní počítač kalkulačka

26. Domácí mazlíček počítačová myš

27. Božský klid špunty do uší

28. Povzbuzující lahvička láhev Šaratice

29. Puzzle pro náročné strouhanka a obrázek rohlíku

30. Perličková lázeň láhev sektu a čočka

31. Večeře při svíčkách dvě čajové svíčky a polévka v sáčku

32. Směs tajných bylin láhev Becherovka

33. Jídelní servis tácky a příbory z umělé hmoty

34. Teplo rodinného krbu krabička zápalek

35. Osvětlení do celého bytu velké balení čajových svíček

36. Zábava hra pro dlouhé 
večery

hrách a čočka

37. Ďáblovo pokušení karty

38. Návrat do minulosti jednorázový fotoaparát

39. Zasněžené Alpy dvě lahvičky Alpa a vata

40. Láhev vína láhev naplněná kuličkami hroznového vína

41. Pro svěží dech balíček sýru Romadúr

42. Sladké mámení sklenička medu
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43. Mísa plná hub Plastová mistička a houbičky na nádobí

44. Záchrana v nouzi balení toaletního papíru

45. Zeleninová mísa semínka zeleniny

46. Vášnivý balíček pánské trenýrky a dámská kalhotky velikosti XXXL

47. Dámský stimulátor sáček instantní kávy

48. Vybavení kanceláře kancelářské sponky, tužka, izolepa…

49. Záchranná příručka telefonní seznam

50. Letenka „Last Minute“ plechovka RedBull

51. Vzpomínka na pěkné 
chvíle

dvě zátky od sektu, nebo vína

52. Třídílný cestovní set do 
letadla

tři plastikové sáčky různých velikostí

53. Zábavná hudba noty

54. Nástroj pro zedníky otvírák na láhve

55. Alarmové zařízení píšťalka

56. Pozdrav ze Španělska španělské olivy

57. Cesta Vysočinou salám Vysočina

58. Návrat do dětství omalovánky a přesnídávka

59. Den se slavnou 
osobností

CD s hudbou

60. Balíček na pevné nervy balíček se sladkostmi

61. Seznámení s indiány dva zákusky indián

62. Sada příborů čínské hůlky

63. Italská večeře špagety a rajský protlak
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64. Kus nábytku ramínko na šaty

65. Paměť pro pamětníky stará operační paměť z vysloužilého PC

66. Sada kol 2 plechovky CocaColy

67. Luxusní bonboniera kostkový cukr

68. Dříví na zátop párátka

69. Toaletní balíček křížovky + tužka

70. Depilace celého těla několik izolep

71. Fotbalový zážitek bonbóny Slavia a Klokanky

72. Elixír mládí dětský čaj

73. Archivní víno lahev naplněná rozinkami

74. Umělecká sada pastelky a notes

75. Luxusní vůně stromeček do auta

76. Výlet lodí lahev rumu (s lodí na nálepce)

77. Dívčí sen klobása

78. Vstupenky na diskotéku sušenky Disco

79. První pomoc při 
kocovině

česnečka v pytlíku

80. Sada luxusní kosmetiky několik indulón

81. Ohňostroj petarda + prskavka

82. Akupunktura balíček špendlíků

83. Mycí žíňka pro drsoně drátěnka na nádobí

84. Autoportrét zrcátko

85. Lahev něčeho tvrdého lahev kamínků
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86. Jazykový kurz kočičí jazýčky (čkoládičky)

87. Plastika nosu klaunský nos

88. Kávová souprava kelímky na kávu s míchátkama

89. Balíček plný energie balíček baterií

90. Sada vrtáků těstoviny „vrtule“

91. Striptýz svlékací párky

92. Domácí užitkové zvíře lahev Kozla

93. Lampička k počítači čelovka

94. Šampon pro pány čistič na troubu

95. Zahradní fontána mechanický rozprašovač na vodu

96. Dům na klíč přívěšek na klíče ve tvaru domečku

97. Přenosná chemická 
toaleta

dětský nočník

98. Nábytek dle vlastního 
výběru

katalog Ikea

99. Pytel brambor sáček chipsů

100. Dětský psycholog vařečka
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