
Lambin rakkauden kesä 2015

Lambin rakkausaiheiset talous- ja wc-paperit taipuvat moneksi.

Häiden viimeinen silaus

Hääjuhlaa suunnitellaan jopa vuosia etukäteen. Huomiota kiinnitetään jokaiseen yksityiskohtaan. Kun vaaditaan 
täydellisyyttä, rakkausjuhlan viimeisenä silauksena toimii Lambin rakkausaiheiset talous- ja wc-pehmopaperit.

Häiden ja muiden juhlien yöpalapöytä

Kun ilta vaihtuu yöksi ja juhlat vain jatkuvat, on tarve pienelle yöpalalle. Silloin serviettejä ei enää kaivata, vaan  
niiden virkaa toimittaa Lambin rakkaustalouspaperi, johon on painettu tarinoita pienistä rakkaudenteoista.  
Tiedä vaikka ne avaisivat vierustoverinkin sanaisen arkun…

Kylpyhuoneen lopullinen katseenvangitsija

Kylpyhuoneissa järjestyksen vaihtaminen on vaikeampaa kuin muissa huoneissa. Kiinteät kalusteet eivät liiku,  
joten muutokseen tarvitaan jotain muuta. Tekstiileillä, kuten käsipyyhkeillä ja matolla saa virkistystä ja vaihtelua. 
Pelkistetyssä sisustuksessa pienen uuden tuulahduksen saa aikaan vaikkapa Lambin uusilla rakkausaiheisilla  
wc-papereilla. 

Oiva mökkituliainen

Kesämökkiläiset ilahtuvat paitsi vieraista myös heidän tuliaisistaan. Aina ei kuitenkaan tarvitse miettiä päätä  
puhki viemisten kanssa, sillä mökkielämässä kaikki syötävät, juotavat ja käytettävät tuliaiset ovat tervetulleita.  
Nappaa siis kahvipaketin rinnalle Lambin rakkausaiheiset talous- ja wc-pehmopaperit.

Kesäpiknikin ehdoton seuralainen

Kaikkien kesäretkien olennainen osa on piknik. Parhaimmillaan piknikiä vietetään kauniina, aurinkoisena  
kesäpäivänä nurmella tai kalliolla. Silloin huolet on huomisia, kun tärkeintä on ihana seurue ja maistuvat eväät.  
Muista pakata mukaan Lambin talouspaperit!

Grillimakkaran kääre

Suomalaiseen kesään kuuluvat mökki, sauna ja makkara. Hauskan yllätyksen mökkivieraillesi järjestät laittamalla  
makkarat tarjolle rakkausaiheisiin papereihin käärittyinä. Älä unohda sinappia!

Sanattomiin hetkiin

Aina välillä eteen sattuu tilanne, jolloin sopivia sanoja ei vain tunnu löytyvän. Yleensä tällaisiin hetkiin riittäisi ne 
kaikkein vaikeimmat sanat, anteeksi ja kiitos. Toisinaan hiljaisuus voi johtua siitä, että sanoja ei vain löydy. Kauniisiin 
hetkiin apua tarjoaa Lambin rakkauspaperit. Niistä voit kätevästi luntata tai ottaa inspiraatiota rakkaudentunnustuksen 
tilalle.

Modernin ihmisen rakkauskirje

Oletko saanut rakkauskirjeen? Tai oletko kirjoittanut sellaisen? Nykyaikana on vaikea tarttua kynään, etsiä kirjekuori 
ja postimerkki, muistaa osoite ja postittaa rakkauden sanat. Tärkeintä on kuitenkin aito tunne ja sen sanoittaminen. 
Lambi on kerännyt pieniä rakkaustarinoita ja painattanut ne talous- ja wc-papereihin. Jätä arkki keittiön pöydälle 
löydettäväksi ja vetäise oma nimesi alle. Kas, siinä valmis modernin ihmisen rakkauskirje.

Rakkain ikkunanpesukaveri

Ota kevät vastaan ja päästä valo sisään. Parhaiten onnistut, kun käytät astianpesuainetta ja vettä. Homman  
viimeistelee Lambin talouspaperi, josta voit lukea samanaikaisesti pieniä rakkaudentekoja. Vaikka ikkunoiden pesu 
luetaankin suureksi rakkauden teoksi.

Polttareihin ”toilet paper cake”

Hurjan suosion vauvakutsuilla (baby showereilla) saavuttaneet vaippakakut saavat nyt varteenotettavan kilpailijan. 
Polttareiden ehdoton must on toilet paper cake. Mikä voisi olla romanttisempaa kuin kakullinen rakkausaiheisia runoja 
ja tarinoita!


