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Gå på, drenge! Knud Meister Hent PDF "Jan så fra den ene til den anden. Hans kinder glødede,og hans øjne
skinnede af spænding. Tænk, ligefrem at få overdraget en opgave! Det var vel nok så pragtfuldt, som man

kunne ønske sig."

En serie af tyverier har ramt et stort bådværft. Ejeren ønsker ikke at inddrage politiet, fordi han vil beskytte
en vigtig opfindelse. I stedet bliver mesterdetektiven Jan sat på sagen. Men snart viser det sig, at sagen ikke

er så let at opklare, og Jan befinder sig pludselig i en faretruende situation...

Jan-bøgerne er skrevet af Knud Meister (1913-1989) og Carlo Andersen (1905-1970).

Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af sin mangeårige karriere nåede han at være tilknyttet en
lang række dagblade og redaktioner, bl.a. Ekstra Bladet, Berlingske Aftenavis og Time Magazine.

Carlo Andersen var krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række velfortalte krimier for voksne.

Sammen formåede Meister og Andersen at skrive intet mindre end 81 Jan-bøger i perioden 1942-1964.

 

"Jan så fra den ene til den anden. Hans kinder glødede,og hans øjne
skinnede af spænding. Tænk, ligefrem at få overdraget en opgave!

Det var vel nok så pragtfuldt, som man kunne ønske sig."

En serie af tyverier har ramt et stort bådværft. Ejeren ønsker ikke at
inddrage politiet, fordi han vil beskytte en vigtig opfindelse. I stedet
bliver mesterdetektiven Jan sat på sagen. Men snart viser det sig, at
sagen ikke er så let at opklare, og Jan befinder sig pludselig i en

faretruende situation...

Jan-bøgerne er skrevet af Knud Meister (1913-1989) og Carlo
Andersen (1905-1970).

Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af sin mangeårige
karriere nåede han at være tilknyttet en lang række dagblade og
redaktioner, bl.a. Ekstra Bladet, Berlingske Aftenavis og Time

Magazine.

Carlo Andersen var krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række
velfortalte krimier for voksne.

Sammen formåede Meister og Andersen at skrive intet mindre end
81 Jan-bøger i perioden 1942-1964.
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