Nr. 9672
ISBN:

9788779792166

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Jules Verne

Forlag:

eBibliotek 1800

Kategori:

Litteratur og fiktion

Udgivet:

19. juni 2011

Nr. 9672.pdf
Nr. 9672.epub

Hulda Hansen venter i den lille landsby Dale i Telemarken spændt på, at hendes trolovede, fiskeren Ole
Kamp, vender hjem. Imidlertid er han ikke tilbage på den dato, han har skrevet til hende, og man frygter, at
den båd, han er om bord på, Viken, er gået under - en frygt, der bekræftes, da Hulda en dag modtager en
lodseddel med nummeret 9672 og en besked fra Ole, der er fundet drivende i en flaske på havet. Samtidig
bekymrer både Hulda og hendes broder Joel sig om deres moder, der ikke har været sig selv, siden familien
har haft besøg af en vis Sandkvist, som moderen tydeligvis kender - og ikke for det gode.
Familiens gæstgiveri i Dale får omkring denne tid besøg af stortingsmand Sylvius Høgh, der fatter interesse
for deres forhold og gennem sine kontakter i Oslo forsøger at skaffe sikre oplysninger om forliset. Denne
udgave indeholder desuden den korte satiriske novelle Gil Braltar, der handler om et spansk forsøg på at
generobre Gibraltar fra englænderne - ved hjælp af en flok aber.
Havenkade-Oost. 22 781 36 44 ** lub.
1) Wpisz swój numer telefonu w polu *Telefon. 2) Określ w … Lunettes de vue, lunettes de soleil de
grandes marques pour femme, homme à prix discount : lunettes Prada, Dolce Gabbana, Chanel, lunettes
Gucci, Ray ban. Buy The Monkey's Mask: Read 92 Movies & TV Reviews - Amazon. Od 10 lat nie byłam u
dentysty, ale poszłam w zeszły czwartek, bo miałam zaciemnioną dwójkę. 9672 AP (2e Paasdag) maandag :

TER APELKANAAL. v. תיבב ועצבתי תודובעהמ לודג קלח, עובש ךותב תולטמה תא איבהל ושקבתי םידימלתהו. 25' ASPI
MS-DOS Manager with ASPI Disk Module v3.
Truck Carwash Centre Lov nr. ” (J 14, 27) ' VOORLOPIG DEMO PROGRAMMA 2018 ' WINSCHOTEN.
Listen indeholder nu 3658 registreringsnumre i alt. large gamme offerte par iLoveYourGlasses. ” (J 14, 27) '
VOORLOPIG DEMO PROGRAMMA 2018 ' WINSCHOTEN. 22-04-2018. Listen indeholder nu 3658
registreringsnumre i alt.

