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Jan som Journalist Knud Meister Hent PDF Jan og hans ven Erling er uadskillelige. Sammen har de opklaret
mange mysterier, så da Erlings far, kunsthandler Walther Krag, en dag forsvinder, er Jan selvfølgelig straks på
pletten. Sporerne leder Jan i retning af en gruppe falskmøntnere, men det er som om beviserne lader vente på
sig. Lykkes det Jan at stykke brikkerne sammen i rette tid? Og vil Erling nogensinde få sin far at se igen?

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 og hans ven Erling er uadskillelige. Sammen har de opklaret
mange mysterier, så da Erlings far, kunsthandler Walther Krag, en
dag forsvinder, er Jan selvfølgelig straks på pletten. Sporerne leder

Jan i retning af en gruppe falskmøntnere, men det er som om
beviserne lader vente på sig. Lykkes det Jan at stykke brikkerne
sammen i rette tid? Og vil Erling nogensinde få sin far at se igen?

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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