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Da Saratoga-åen går over sine bredder må diligencekusken vende om og tage tilbage til Reavers Well med
sine fem passagerer.
Iblandt dem er en enkelt anonym mand. Han er arret og svag, døden nær - og endnu værre: forfulgt af den
morderiske Chet Borden, hvis overlevelse afhænger af den anonyme mands død; for den ene kan ikke leve,
hvis den anden overlever. Heldigvis dukker de to texanske helvedeshunde, Bill og Ben, op i Reavers Well,
tidsnok til at beskytte de uskyldige passagerer mod den forbryderiske bandit.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Jul da jeg var
lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København
1993.
Illustr. Drama. Drama. 140 s. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark i
plastikpose.
Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Navn på
inderside af omslag [53014]: 110 : General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. Sherlock
Holmes - Black Peter Sir Arthur Conan Doyle Da den fordrukne og ondskabsfulde fisker, Peter Carey (også
kendt som Black Peter) bliver fundet død med en harpun i brystet, bliver Holmes kaldt ind for at efterforske

mordet. 000 bøger. Alle film skal efter min mening rumme en grad af drama. i serien om Hole. Navn på
inderside af omslag [53014]: 110 : General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. i serien om
Hole. Der skal simpelthen være noget på spil, så vi kan investere os i handlingen og karakterene. Hidtil
bedste Harry Hole-krimi. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Forlag: Basilisk
Udgivet: 2003. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Sherlock Holmes - Black Peter
Sir Arthur Conan Doyle Da den fordrukne og ondskabsfulde fisker, Peter Carey (også kendt som Black Peter)
bliver fundet død med en harpun i brystet, bliver Holmes kaldt ind for at efterforske mordet.

