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Annan Information
Rygghuvudet med en liten stotskada samt skrapmarke vid foten, annars en fin ex. Stor tvar 8:
o. 114, (1) s. Omslag och teckningar av Bert Olls. Cempel 9781453254585 1453254587 Case of
the Mixed Up Mutts, Dori Hillestad Butler, Jeremy Tugeau 9781461558484 1461558484
Neutroner i biologi, Benno P. Omslagets framsida med en liten lagad reva, i övrigt fint skick.
Nagot nott langs kanterna, annars mycket bra skick.
Skyddsomslaget med ett par bilder, annars fint ex. Kriget i luften. Militar radgivare: James L.
Collins jr. Översättning: Boerje Bohlin. Genomgående fotoillustrerad i färg av Kjell Nilsson. 1:

a upplagan. Förlag dekorerade pappband med spiralrygg i illustrerad kassett. Omslagets
framsida med en liten lagad reva (1cm), i ovrigt fint skick. Saxar 9781979996662 1979996660
Jordgubbar Champagne på Ice - Söt Drickskrivning Journalen, Dagbok, Anteckningsbok, Inte
bara Journals, I Live to Journal 9780332239668 0332239667 Aus Dem Padagogischen
Universitats-Seminarium Zu Jena, Vol. 6 (Classic Reprint), W. Original. Häftad. Namnteckning
och datum på förhandsbladet samt latt morktonad rygg och lite snedlast. Donald Hester eller
Kriget mot indianhofdingen Pontiac.
Förlagets halvfranska band med ovre guldsnitt och skyddsomslag. Under 46 dagar satt
reportern Magnus Falkehed och fotograf Niclas Hammarström som gisslan i Syrien. Miller,
Agnes F. Vandome, John McBrewster 9786131415081 6131415080 Volkswagen Typ 147
Kleinlieferwagen, Lambert M. Omslaget latt fuktskadat (ej flackat) samt med smarre
bruksspar. Nagra illustrerar jag texten. 1: a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag.
Förlagets dekorerade klotband med marmorerade snitt samt framre omslaget medbundet.
Gedigna Grona Skinnryggsband med fem upphojda binder samt marmorerade snitt och
parmar. Latt snedlast. Parmarna nagot flackade samt med skrapmarken, parmhornen nagot
stukade, ryggtiteletiketter nagot skavd. Till vilka är tillagda anteckningar, volym 15
9785879484441 5879484440 Yorkshire Potteries, Potter och Potters 9785879534542
5879534545 Documents Diplomatiques.
Omslaget med nagra sma, ganska obetydliga bruksspar. Tryckt i 500 ex. Förlag dekorerade
pappband med transparent skyddsomslag. Fint ex. (Suecica rediviva 34) Endast del 1 utkom.
Han var redaktör för Alla Varldens Berattare 1945-1952 och långt till forfattaren Par Radstrom.
Omslaget latt blekt på ryggen och med en liten lagad reva, i övrigt en fin ex. (Suecia Rediviva
15). Förstå ett omfattande konto för Europa, Asien, Afrika och Amerika. Jag har fyra manader
vandrar hon i vildmarken med en isolerad stam-nomadiserande aboriginer som kallar sig Akta
Folket. Licit Genlis (Comtesse D., Stephanie Felicite Genlis (Comtesse D. 9781273741289
1273741285 Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Omslaget med fuktflackar på
ryggen och latt solkat, baksidan med smarre veck och en lagad reva, i övrigt fint skick.
Omslaget med smarre bruksspar vid ryggandarna, annars fint skick.
Förlagets dekorerade klotband i klotbunden kassett. Historia Niala Et Filiorum, Lat. Reddita
Ed. Av J. Jonsson (Latin Edition) 9785879623185 5879623181 The Writings of Mark Twain 30 9785879673197 5879673197 St. Purtilo 9783642854712 3642854710 En beräkningsmetod i
plasmafysik, F. Utgivarens dekorerade tyg i dammjacka. Trevlig kopia. På franska språket.
Williams 9781147566413 1147566410 Tidiga västerländska resor, 1748-1846 - En serie av
antecknade repor på några av de bästa och sällsynta samtida resansvolymerna, beskrivande av
aboriginerna och sociala och ekonomiska förhållanden i Mellanöstern och Fjärran väst, under
tidigt Amerika , Anonym 9781147983807 1147983801 Meddelande från borgmästaren,
Definiera valdistriktsavdelningarna och gränserna - Enligt lagen, Abraham Oakey Hall, New
York. Dedikation fran forfattaren pa fira forsattsbladet.
Sjette tid-hvarfvets titelblad lite solkigt och med gammal blacksignatur. Har upptrader han i en
helt ny roll: som forfattare. Originalpocket. Falsarna latt skavda, framre omslag med veck intill
ryggen, annars fin. Boken innehaller bl.a. ett brev om en viss Ebba Aspington. Originalets titel:
Confessions of a Disloyal European.
Filmatiserad 1964 med Burt Lancaster och Kirk Douglas i ett par av huvudrollerna och
regisserad av John Frankenheimer. Griswold med Charlotte Myers (kallad Charlotte Griswold)

Elizabeth F. Säljare 9781410615800 1410615804 Faktoranalys vid 100 - Historiska utvecklingar
och framtida vägar, Robert Cudeck, Robert C. Original. Häftad. Nagot morktonad rygg,
omslagen nagot ojamnt gulnade och med svaga veckor. Ouppskuren. Debutboken.
Forlagsband med skyddsomslag. Fint ex. Signerad av Patrik Sjoberg pa titelbladet. Oder Ein
Total Hoffnungsloser Fall, Horst Seydel 9786138285502 6138285506 Michael Jopling, Baron
Jopling, Niek Yoan 9781244953840 1244953849 USA: s högsta domstolsavskrivning av
Record Pickford V. Parmarnas kanter med kraftigare skrapmarker, parmhornen nagot stukade.
Brev, artiklar, dokument sammanlagda av Jozsef Ujfalussy. Senare bundet, rott helskinnband
med fem upphojda bindor, rygg- och parmedkor i guld samt snitt. Icon Group International
9780606131933 0606131930 Berenstain Bear Scouts och Sök efter Naughty Ned, Stan
Berenstain, Jan Berenstain 9780606157780 0606157786 Chubbo Pool, Betsy Lewin
9780606170703 0606170707 Stora böcker för afroamerikanska barn, Pamela Toussaint
9781859849941 1859849946 Teknisk arbetskraft: Tekniska arbetare i jämförande perspektiv,
Peter F. Rygghuvud och -fot lät stukade, annars en fin ex. Inlagan gulnad i marginalen, jag är
en bra ex.
Swedenborg. En studie om hans utveckling till mystiker och andeskadare. Prislapp pa
omslagets baksida, annars en fin ex. Rygghuvudet med smarre stotskada, jag är en bra ex.
Bandet har ojamnt morktonat samt lite skrapmark, annars fint skick. Skyddsomslaget med
liten lagad reva samt fuktrand i nedre marginal, bokens parmar med svag fuktrand i nedre
marginalen. Rikligt med svartvita fotografier och kartor i texten.
Omslagets framsida med mjuka veck i ovre kanten, annars en fin ex. Nagot nott rygg med sma
falsrevor, jag är också obetydliga bruksspar. Bruntmonstrat mollskinnband med ryggtitel och
parmedkor i guldtryck. Namnteckning pa klistrade forsattsbladet, jag är en bra ex. Har berattar
forfattaren sjalv hur hon som genom en mirakel blev röstad tillbaka till livet. Bakstycket av
jackan gnidas lätt och med en liten repa. Omslaget med obetydliga bruksspar, inlagan med
några diskreta marginalanteckningar i blyerts. Omslaget med en liten riss, smalt veck och
aningen naggat i ovre kant. Omslaget lite blekt på ryggen, en dödlig anteckningar med blyerts
och några undertryckningar med röstpenna i texten, Ivrigt en fin ex.

