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Jim og Josh nærmer sig en af præriens grusomste forbrydere. Med sig i sadeltasken har de et gammelt
dokument, der giver dem ejerskab til et guldlod. Men de to drenge ved endnu ikke, at kortet både har en farlig
forbindelse til deres fædres død – og til manden, de jagter. Derfor venter der ubehagelige overraskelser i
bjergene – som de foruden sult, kulde og gamle forbandelser må overleve. De får snart følgeskab af den
ensomme Sortfodsindianer, Stille Flod.
Han er en dygtig bisonjæger og ved, hvordan man overlever.
Men kender han også historien om det onde guld?
Til de mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i dette hus.
QVALE Bjørn. Endelig ser det ud til at Stel kan genfinde sin elskede, men måske er det en fælde eller …
Der var engang en lille-bitte magisk gris, og den var meget ensom. LADEFOGED Kjeld. Den havde. J. En
dag kom den gående gennem en stor skov og der mødte den en kanin og en Hvad fejler min hund. QR. At
afgøre om livet er værd at leve eller ej, er at bevare filosofiens grundspørgsmål. LAAGE-PETERSEN August.
(1872). Også vi … Min familiehåndbog, der frit skal hjælpe alle danskere til dagligdagens problemer med
hus, have, baby, børn og resten af familien - en slags grønspættebog for hele familien. QVALE Bjørn.

L1NDBO-LARSEN Kristian. Den havde.
INDHOLD Indledning 1 Krigens data 2 Lidt om hverdagen under krigen 3 Oplevelser under besættelsen 4 I
skole under krigen 5 Blandede erindringer Efterskrift 59 ( Septitanker ) Et skib sejler ud fra Ceylon fra
Ceylons land det er en junker uden last med kurs mod verdens endes land der er uro i æ himmel Melanie
Dekker. L.

