
Hans Kristian Pedersen 

From: Mogens Vestergaard

Sent: 30. november 2005 07:46

To: Niels Ole Pedersen

Cc: Hans Kristian Pedersen

Subject: Godmorgen og godnat

Kassesæt 1 mangler 2 stk. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - mystisk... 
Kassesæt 2 mangler 1 stk. City Slickers  
Kassesæt 3 mangler 1 stk. Viva La Bam: Season 1  
Kassesæt 4 mangler 1 stk. Striptease  - vidste ikke at hun også stripper 
                               1 stk. Summer of Sam - synes jeg har set den et eller andet sted... 
                               1 stk. They Died with Their Boots On  men det må være en fejl idet vi har 2 dkt'er - 
Lasernet(den billige dulle) siger vi kun har 1!?! 
                               1 stk. Teenage Mutant Ninja Turtles: Season 3  som er til scanning. 
Kassesæt 5 mangler 1 stk. Seven Brides for Seven Brothers  
                               1 stk. Sky High (Kurt Russel)  som er til scanning 
Kassesæt 6 mangler 1 stk. Mickey Mouse in Living Color: Volume 2   
                               1 stk. Mission: Impossible 2  - det var en impossible mission at finde den ;o) 
Kasse       7 mangler 1 stk. Badlands  
                               1 stk. Beetlejuice  Du nævnte HK i den forbindelse..? 
Kasse       8 mangler en hel del... tag en nervepille og find: 
                               1 stk. 28 Days Later  
                               1 stk. Bride of Frankenstein, The  - aldrig set den nogen steder... 
                               3 stk. Disney DVD-film a 199 ????????? og.. 
                              94 stk Diverse DVD-film a 0kr. - er det vores lager af brugte kode 1 film der 
menes - eller hva? 
                               1 stk. Hans Christian Andersen  
og for at øge mystikken, endnu et stk Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ???? 
                               1 stk. Jaws: The Revenge  
                               1 stk. King Kong - Limited Edition Tin Box  som er til scanning 
  
Kasser og Kassesæt uden nr. indeholder det de skal jvf. vedlagte lister. 
  
Kl er i skrivende stund 7:40 og jeg begynder så småt at blive søvnig - men det er også lang tid siden jeg har 
haft arb. dage på 24 timer 
Hils og vi ses på torsdag /emdt som skal til scanning...zzzzzzz 
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