
 
 Woods, Ross., lick here to enter text.Moord in de canyon ( gebonden 

UMC uitgave )  
Rotterdam : "De Combinatie"., 1961., 206 p, 20 cm; gebonden - bound - 

hard cover; met stofomslag - with dust wrappers - dust jacket., ., Oude 
detective voor 1960., Zie beschrijving 
- Vorige eigenaar had dit boek gekaft. Daardoor nog frisse stofomslag 

maar wel inwerk sporen van het oude cellotape. –  
* " Pulp " lectuur uit de jaren zestig. Geven een duidelijk tijdsbeeld weer. Maar zijn 
tegenwoordig nauwelijks meer vindbaar. Dit soort boekjes werd vaak door plaatselijke 

wijk bibliotheken uitgeleend nadat ze van een meest blinde band voorzien waren. 
Uitgaven die origineel gebonden zijn met de oorspronkelijke stofomslag zijn zeldzaam 

en verzamel waardig.., Powered by boekned.nl 
 

€ 30,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 70057 
 

 
 Colt, Clem., lick here to enter text.De wreker ( gebonden UMC uitgave )  
Rotterdam : "De Combinatie"., 1960., 216 p, 20 cm; gebonden - bound - 

hard cover; met stofomslag - with dust wrappers - dust jacket., ., Oude 
detective voor 1960., Zie beschrijving 

- Vorige eigenaar had dit boek gekaft. Daardoor nog frisse stofomslag 
maar wel inwerk sporen van het oude cellotape. –  
* " Pulp " lectuur uit de jaren zestig. Geven een duidelijk tijdsbeeld weer. 

Maar zijn tegenwoordig nauwelijks meer vindbaar. Dit soort boekjes werd vaak door 
plaatselijke wijk bibliotheken uitgeleend nadat ze van een meest blinde band voorzien 
waren. Uitgaven die origineel gebonden zijn met de oorspronkelijke stofomslag zijn 

zeldzaam en verzamel waardig.., Powered by boekned.nl 
 

€ 30,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 70058 

 
 

 Field, Peter., lick here to enter text.De geheimzinnige vreemdeling ( 

gebonden UMC uitgave )  
Rotterdam : "De Combinatie"., 1962., 214 p, 20 cm; gebonden - bound - 
hard cover; met stofomslag - with dust wrappers - dust jacket., ., Oude 

detective voor 1960., Zeer goed 
- Vorige eigenaar had dit boek gekaft. Daardoor nog frisse stofomslag 

maar wel inwerk sporen van het oude cellotape. –  
* " Pulp " lectuur uit de jaren zestig. Geven een duidelijk tijdsbeeld weer. Maar zijn 
tegenwoordig nauwelijks meer vindbaar. Dit soort boekjes werd vaak door plaatselijke 

wijk bibliotheken uitgeleend nadat ze van een meest blinde band voorzien waren. 
Uitgaven die origineel gebonden zijn met de oorspronkelijke stofomslag zijn zeldzaam 

en verzamel waardig.., Powered by boekned.nl 
 

€ 30,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 70059 
 

 

https://www.boekned.nl/boek/detail/70057
https://www.boekned.nl/boek/detail/70057
https://www.boekned.nl/boek/detail/70058
https://www.boekned.nl/boek/detail/70059
https://www.boekned.nl/boek/detail/70059


 Robertson, Fr. C.., lick here to enter text.Ruw geweld ( gebonden UMC 
uitgave )  

Rotterdam : "De Combinatie"., 1961., 206 p, 20 cm; gebonden - bound - 
hard cover; met stofomslag - with dust wrappers - dust jacket., ., Oude 

detective voor 1960., Zie beschrijving 
- Vorige eigenaar had dit boek gekaft. Daardoor nog frisse stofomslag 
maar wel inwerk sporen van het oude cellotape. –  

* " Pulp " lectuur uit de jaren zestig. Geven een duidelijk tijdsbeeld weer. Maar zijn 
tegenwoordig nauwelijks meer vindbaar. Dit soort boekjes werd vaak door plaatselijke 
wijk bibliotheken uitgeleend nadat ze van een meest blinde band voorzien waren. 

Uitgaven die origineel gebonden zijn met de oorspronkelijke stofomslag zijn zeldzaam 
en verzamel waardig.., Powered by boekned.nl 
 

€ 30,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 70060 
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