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Annan Information
Text på tyska. Observera att den här boken är lagrad på vårt externa lager. vänligen meddela
oss i förväg om du vill släppa i vår butik och titta på den. Rygghuvud och -fot en annan
skavda, jag är en bra band. Män ocksa kliniskt barskrapad fran kritisk tankande. En Lemmy
Caution-thriller. - Originaltitel: Dames Care. Om du vill hoppa i butiken, meddela oss dagen
innan, tack. Utgivarens tyg. Skyddsomslag. Som ny; skick fin. Skyddsomslag. Dammjacka
med liten tår vid huvudet av ryggrad, annars bra.
Parmarna med obetydliga bruksspar, jag är också boken i fin skick. Omslaget latt skavt vid

ryggfoten, namnteckning på forsatsbladet. (Bra Deckare) Originaltitel: Reverend Randollph
and the Wages of Sin. - Samtidigt utgiven pa Trevi. Kvadratisk 8: o. (40) s. Illustrerad med
reproduktioner, delvis i färg. Framre omslaget obetydligt solkat, jag är en bra ex. Ryggraden
och kanterna svagt gulgade, hörnen svagt svagt. Historia av den amerikanska biografen. 1:
Uppkomsten av biograf. Medbundet i volymen: Bonniers Manadshaften 1910: Tredje haftet,
sid. 161-240. Kvadratisk 8: o. 165 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. The cover
with a pair of superficial stot marks on the back part and a small paper rest on the front,
otherwise a fine ex.
Latt snedlast, rygghuvud och -fot lät stukade, namnteckning och datering på fördtsbladet, i
allmänt gott skick. (Schildts Ungdomsbocker 68) Omslag av Bovil (Bo Vilson). Snedlast,
namnteckning pa fria forsattsbladet. (Ryska Klassiker) Omslagsvinjett av Ulla Sundin.
Argumentation kring Tortsensons krig, under vilken Israel Lagerfelt (1610-1684) ocksa tjanade
som sekreterare för Axel Oxenstierna, en uppgift för vilken han år 1646 adlades av Drottning
Kristina. Omslagets baksida med lagad reva, annars gott skick. Sista uppslaget förlust i
haftningen, jag är också inlagan i fint skick. (Scotland Yard-serien) Originaltitel: Ring
McLean. Ryggraden och hörnen är något stötade, täcker med några ljusfläckar, annars i bra
skick. Ingen jacka. Omslaget med små veck i ovre kanten, annars fint skick.
Omslagets framsida med några små veck och riss i ovre kant, i övrigt en fin ex. Förlagets
klotband med skyddsomslag. Fint ex. Boken Storre en vad bilden visar. Forlagsband med
skyddsomslag. Fint ex. Ian Smiths debutroman är exceptionell pa alla satt och vis: Frascha
karaktärer och handling, spannande intrig och det kanns som om han bryter helt nytt mark.
Halvtitel, endpapers och sista sidor foxed, inskription på front free endpaper. Valj rattvin till
maten - och rattmat till vinet. Till vilken läggs en avhandling om marina befästning. Liten
tillskrift på fria forsatsbladet, jag är en bra ex. Nagot snedlast. Skyddsomslaget har en gyllene
samt en del pappersförluster och ett par små lagade revor.
Plattor något smutsiga och gnidade, ryggradspunkter och hörn något stötade, ryggraden av
volym 1 smutsig och färgad. Omslaget med latta bruksspar, framre parmen nedre horn stukat,
annan fin. Parmarna med obetydliga bruksspar, annars en fin ex. Skyddsomslag. Jacka lite
slitna och med flera veck och bandhäftande tårar; liten bit saknas på framsidan av jackan.
Parmarna latt flackade och med latt skavda kanter, framre parmen med liten skada på paraply.
Omslaget med nagra lagade revor annars ett fint ex. Rikt illustrerad med reproduktioner (vissa
i färg), flertalet i helsidesformat samt en portratt av konstnaren. En bok om Stafsinge. Kustoch bondebygd med anrik herrgardskultur. Omslaget skrynklat vid rygghuvudet och med
fuktrand vid ryggfoten, latex bruksspar i övrigt och sjalva boken i fin skick. Skyddsomslag.
Dammjacka med ett par små veck längs kanterna, annars bra.
Inlagan med lite hundoron men annars en ovanligt fin ex. Omslag av Bertil Hegland. Originaltitel: De säger aldrig när. - Bilden forestaller ett annat exemplar och överensstämmer
inte helt med detta ex. Ryggen med en länggad rumpning mitt pa och latt stott ryggfot, annars
fint skick. Framre sidan jag farg (bilden) och bakre med sjalva programmet i svartvitt.
Omslagets ovre kant naggad och med smarre riss samt med skada på bakre ytterkanten.
Stukad ryggfot, ett blad med svagt veck och ett med vikthorn, annars fin. Framsidan av
skyddsomslaget has been preserved and is available with attached attachment. Nagot snedlast,
skyddsomslaget med lattare bruksspar, liten flack pa yttersnittet. Snedlast, parmhornen nagot
stukade. (B. Wahlströms ungdomsbocker 345) Omslag av G. Lannmark.

Övriga bilder: Steven Rothfeld. 1: a svenska upplagan. Frakt inklusive rör inom Sverige SEK
55: - och utland 95: -. Recensionsstampel pa insidan av bakre parmen, jag otroligt fin. Jacka
med ett par veckor och en liten rygg i ryggen, annars är det nära fint, läget är bra.
Namnteckning pa smutstitelbladet, jag otroligt gott gott skick. Liten ytskada pa bakre delen av
omslaget annars fin.
Tidningsartiklar finns inklistrade pa framre parmens insida och pa forsattsbladet, i övrigt är
boken i fin skick. Namnteckning daterad 1898 på förhandsbladet samt exlibris pa parmens
inside. Terra incognita - tur o. retur. Kulturhuset 2 mars-15 april 1990. Omslaget med latta
bruksspar, en parmhorn latt stukat, jag är också en fin ex. Mycket gediget morkblatt
halvklotband med ryggtitel i guld. Fint ex. Exlibris pa framre parmens inside. (Turistresor och
forskningsfarder 3). Sagan om Tetra Pak. Till hundraarsminnet av Ruben Rausings fodelse
1895. Original. Limhaftad. Ryggen latt solkad nedtill, omslagen med obetydliga bruksspar.
Omslaget lite slitet, lappat och lagat men boken fin. And how do you think it will stop if you
can not answer it?
Medlemmarna inkluderar publicerade författare och illustratörer, bibliotekarier, agenter,
redaktörer, publicister, bokhandlare, förlag och fans. Parmarna obetydligt flackade,
rygghuvudet med en liten skada, ryggfoten latt stukad. Förlagets konstladerband med
ryggdekor i guld och skyddsomslag. Tvåspråkig utställningskatalog med texter på italienska
och engelska. - Observera att den här boken är lagrad på vårt externa lager vänligen meddela
oss i förväg om du vill släppa i vår butik och titta på den. Skyddsomslaget med obetydliga
bruksspar, två blad med veck (produktionsfel), i övrigt gott skick. Parmarna med lattare
skrapmarken, del 2 med liten nagg vid rygghuvudet. Med bihang: Bibliografi över
Vetenskapsakademiens handlingar 1739-1854. - Sällsynta böcker och serie av Kungliga
Svenska vetenskapsakademin 1739-1967. Sinclair Lewis erholl Nobelpriset i litteratur 1930.
Omslaget med en del naggar, riss och veck, bakre omslaget med förlossning i ovre hornet,
framfalsat med ett par mindre, lagade revor intill rygghuvud och fot. Nedre delen av första
sidan klippt och ersatt med ny bit som författare har skrivit några icke förstaeliga rader pa och
sedan signerad med sitt riktiga namn. Romerska om Alan Turing, mest kand för
Turingmaskinen (dator) och sina insatser i andra världskriget med att slå tyskarnas
Enigmachiffer. 1954 hittade Alan Turing dod, troligen begick han sjalvmord genom att ta en
tugga av ett äpple som han injicerade med cyanid eller sa att han inte hade en injicerad applet.
Triespråkig monografi med texter på engelska, franska och tyska. - Observera att den här
boken är lagrad på vårt externa lager vänligen meddela oss i förväg om du vill släppa i vår
butik och titta på den. Tempelriddarna och korstagen till det Heliga landet. Originaltitel: Hade
aldrig en nyckel på henne. - Omslag av Lennart Frantzen. Omslagets baksida med en liten laga
reva (1 cm) och latt stott vid ryggfoten, i övrigt en fin ex. Inlagan med en ark delvis förlust,
titelblad, för- och eftersattsblad samt kartplansch med några smarre lagerflackar.

