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Jan går til angreb Knud Meister Hent PDF Hvad er uhygge? Mon ikke de fleste vil tæmke på mørke nætter,
en bleg måne bag forrevne skyer, listende trin og vindens tuden om hjørnet på et ensomt hus? Men spænding,
uhygge og skæbnesvangre sekunder kan også findes mindt i en glad folkemængde, mellem vajende flag,

munter musik, jublende latter og sorgløse smil ...

Dette skulle Jan opleve og lære, da han midt i en række dramastiske begivenheder, som førte til opklaringen
af mysteriet: Hvem bortførte Biana, og hvem skrev trusselsbrevet til multimillionæren William Lest? ...

Ja, forresten: hvem var mr. Lest, og hvad var hans historie?

Jan gik til angreb – og løste gåden!

Jan er ikke som drenge er flest - han er nemlig en fortrinlig detektiv, der opklarer alt fra juveltyverier til
narkotikasmugling. Sammen med sin ven Erling og schæferhunden Boy oplever Jan lidt af hvert. Og han må
ofte tænke hurtigt, hvis han skal komme helskindet hjem igen. Forbrydere er nemlig sjældent særligt venlige

over for mesterdetektiver...

Serien om Jan er en klassiker inden for børne- og ungdomslitteratur.

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

Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af hans mangeårige karriere nåede han at være tilknyttet en
lang række dagblade og redaktioner, bl.a. Ekstrabladet, 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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vajende flag, munter musik, jublende latter og sorgløse smil ...

Dette skulle Jan opleve og lære, da han midt i en række dramastiske
begivenheder, som førte til opklaringen af mysteriet: Hvem bortførte
Biana, og hvem skrev trusselsbrevet til multimillionæren William

Lest? ...
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han må ofte tænke hurtigt, hvis han skal komme helskindet hjem
igen. Forbrydere er nemlig sjældent særligt venlige over for

mesterdetektiver...

Serien om Jan er en klassiker inden for børne- og ungdomslitteratur.

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

Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af hans mangeårige
karriere nåede han at være tilknyttet en lang række dagblade og
redaktioner, bl.a. Ekstrabladet, 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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