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Annan Information
Framre falsen en aning nott, parmkanterna nagot skavda. Folio (39 x 28,5 cm). 97, (3) pp.
Illustrerad med fotografier av Claude Gaspari, delvis i färg och planritningar. XXIII, (1), 351
s. Häftad. Ouppskuren. Ryggen nagot blekt, omslaget med en fatal smarre veck, framre
omslagets insida med inklistrat tidningsklipp. Tvåspråkig utställningskatalog med texter på
franska och svenska. Signerad tillskrivning av författaren pa fortitelbladet. Utgivarens tyg.
Skyddsomslag. Som ny. Denna bok lagras på vårt externa lager; vänligen meddela oss i förväg
om du vill släppa i vår butik och titta på den. Latt snedlast, omslaget med obetydliga

bruksspar, annars fin. Det medbundna omslaget gör det svårt att skära i nedre delen. Omslaget
latt solkat pa baksidan, jag är också obetydliga bruksspar.
Latt snedlast, omslagets baksida med en liten lagad reva, annars en fin ex. (Bra Deckare)
Originaltitel: Honeybath's Haven. - Boken utkom samtidigt pa Trevi. Omslaget med smarre
bruksspar samt namnteckning på forsatsbladet. Hornen latt skavda och innerfalsarna skadade,
annars gott skick. (B. Wahlstroms Ungdomsbocker 771) Omslag av Bertil Hegland. Platsen är
Wadenstierna, Sveriges mest praktfulla slott. Omslagets framsida med lite torkat klister, annars
fint skick. Förlagets dekorerade halvklotband med skyddsomslag. Var stravan nu som att
skydda en familj ekonomi vid en familjeforsorjares dodsfall. Titel och omslag tryckt hos
Beijers Bokforlagsaktiebolag, Stockholm 104.
Framre omslag med latta brytveck. (Allhems flygbocker VIII. Faglarna. Alla Europas och
Medelhavsområdena faglar i falt. Obetydligt snedlast, skyddsomslaget med ett par stora bilder
och veckor. Hagerfors portratterar 1800-talet vita kolonisatorer, som Stanley eller svaga som
Mr Shaw. Rygghuvud och -fot är mycket latt skavda och hornen är stotta, bakre parmen en
aning lagersolkad och med en liten prislapp. Forlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Originaltitel: Someone Else's Skin. - Författarens debutroman.
Omslagets baksida med minimala veck i ovre kanten, annars en fin ex. Omslagets baksida med
små veck i nedre delen, annars en fin ex. Original. Forlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Biografisk roman om Signe Thiel, författarens farmor. Förlagets dekorerade pappband. Fint
ex. Floyd besöker bland annat Norrfallsviken där han är överflödig. Parmarna med smarre
brytveck, namnteckning på framsidan av parmens insida och tillskrivning på smutstitelbladet.
(Sveriges Scoutforbunds Bibliotek 39). Plastlocket är smutsigt och med små tårar ovanpå
ryggraden. Tvåspråkig katalog med texter på engelska och tyska av Durs Grunbein, Beat Wyss
och Jochen Horisch. Vad är det sägligt, att det maste hemlighallas till varje pris.
Markera efter prislapp på omslagets framsida, annars fin. En del av den här boken uppträdde
ursprungligen i Playboy-tidningen. Mycket bra ex. (Bra Deckare) Originaltitel: The Brink of
Murder. - Boken utkom samtidigt pa Trevi. Skyddsomslag. Tidningslipningar klistrade på alla
endpapers. Forlagsband med skyddsomslag. Fint ex. Originaltitel: Little Bird of Heaven. Liten
minimal reva pa omslaget annars är en fin ex. Engelska översättningar av William Jewson. Tryckt på extra tjockt papper. Klammerhaftad. Rygghuvudet med en liten reva, omslagen med
smarre veck och bruksspar, i övrigt gott skick. Ryggraden och brädorna är något smutsiga och
färgade, en del av övre hörnet av bakstycket saknas, 2 tums riv i vellumet bredvid hörnet.
Klammerhaftad. Nedre hornen latt stotta och framre omslag med antydan till veck, annars en
fin ex. Förlagsband med skyddsomslag i kassett. Fint ex. Med borttagna bifogad, signerad och
numrerad originalallitografi i färg.
Ryggraden något blekad, täcker bara svagt smutsigt, annars bra. Originatitel: Beauty and The
Beast. - Omslagsfoto ur TV-serien med samma namn. Diskret namnteckning pa fria
forsatsbladet, skyddsomslagets baksida med vissa skrapmarken. (Niloe-biblioteket. Gula
serien 7). Nagot snedlast, skyddsomslaget svagt gulnat samt med mindre riss och veck.
Omslag med revor ca 3 cm bredvid rygghuvud och -fot. Original. Förlagets klotband med
skyddsomslag. Fint ex. Fasornas krig. Helvetet i skyttegravarna under första varldskriget.
Omslaget med smarre bruksspar, annars en fin ex. (Panache) Författarens debutbok.
Skyddsomslag. Klistra in text med inskription, annars en välskött kopia. Mycket bra ex.
Medverkande: Per Beskow, Orjan Bjorkhem, Lennart Hane, Olle Hjern, Richard Matz, Gustaf

Petren, Bjorn Sahlin (red.), Jorhen Sundvall.
Utgivarens dekorerade brädor med dammjacka. Som ny. Namnteckning pa det medbundna
omslaget samt pa smutstitelbladet. Nagot snedlast män aningen gulnad rygg, annars fint skick.
(Bra Deckare) Originaltitel: The Dirty Duck. Flack pa langdsnittet samt omslaget med liten
bruksspar. Namnteckning pa fria forsattsbladet. (Barnbiblioteket Saga 138). Nagra sma
skrapmarken pa bakre parmen, en blad med vikthorn, annars en fin ex. Förlagets dekorerade
klotband med skyddsomslag. Fint ex. En mycket vacker bok. Förlagets dekorerade pappband.
Fint ex. Ingen svensk är bara svensk. Omslag av Erik Prytz. - Originaltitel: Under ögat av
stormen. Omslaget med latta bruksspar samt en liten reva lagad vid framfalsen.
Andra delen i Herman Wouks stora romanbygge om Israels historia. Ryggen nagot ojamnt
blekt, annars en mycket bra ex. (Valda romaner) Ny, kortfattad upplagan, med hansyn till
nutidens sprakliga krav redigerad av författaren Axel Ahlman. Dekorativa röda brädor i fint
men jag litet slitaget skal. Ryggraden i bindningen stöttas lätt, jackan smutsad, flisad och med
tårar, annars är boken i gott skick. Tredje utskrift Utgivarens styrelser. Skyddsomslag.
Prisskärmade jackor med mindre spår av användning och bandsmed tår på framstycket av
volym 1. Något veckad dammjacka med ett par små, mended tårar. Förlagets dekorerade
pappband. Fint ex. (En Prisma handbok). Parmarna med obetydliga bruksspar, jag är också
boken i fin skick. Folio (36,5 x 30,5 cm). 222, (2) sid. Med 99 illustrationer, 23 i färg.
Omtryck. Utgivarens inbundna. Omslaget med lattare bruksspar, annars en fin ex. (Forum
navales skriftserie del 39) Vasa var det modernaste krigsskepp som kunde tankas år 1628.
Förlagets dekorerade pappband. Fint skick. (Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms
Forntid och Framtid XXXIII. Arg. 2009).
Omslag av Marina Matsson. - Med dedikation fran fran forfattaren pa titelbladet. XXIII, (1),
351 s. Trevligt dekorerat halvfranskt band (G Hedberg) med marmorerat snitt och framre
omslaget medbundet. Brädor och ryggraden delvis något smutsiga och gnidade, hörn stötte.
Mycket bra ex. (Moderna Museets utställningskatalog nr 19). Omslagets ytterkanter latt skavda
samt med en liten lagad reva i ovre hornet.
Inledning av Eske K. Mathiesen. Översättning: Jonas Ljungberg. Ryggen blekt, inlagan med
nagra blyertsmarkeringar i marginalen samt liten biblioteksstämpel på eftersatsbladet. Gediget
handbundet ljusbrunt halvfranskt band (Nils Bernhard Andersson) med fem upphojda binder
och äre guldsnitt samt bada omslag medbundna. Omslaget med nagra sma veck vid
rygghuvudet samt namnetikett på forsatsbladet, annars en fin ex, men med latt rokdoft. Nedre
hornen obetydligt strukit samt med marginella anmärkningar i blyerts, annars fin.

