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Jan-klubben Knud Meister Hent PDF "Hr. skibsreder Morton! Når De læser dette, er Deres søn Edward langt

borte fra sit hjem. Nu er det Dem, der bestemmer, om han skal gense dette hjem mere!" Da Jan bliver
involveret i en sag om kidnapning, er der ikke et sekund at spilde. Jan må tænke hurtigt. Det vigtigste i sådan
en sag er tid - og den er der ikke meget af. Mesterdetektiven Jan og hans venner Erling og Carl sætter sig for
at redde den lille dreng og få ham sikkert hjem igen. Mon det lykkes de tre venner at redde et uskyldigt barn
fra de hensynsløse kidnappere? 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. 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.

 

"Hr. skibsreder Morton! Når De læser dette, er Deres søn Edward
langt borte fra sit hjem. Nu er det Dem, der bestemmer, om han skal

gense dette hjem mere!" Da Jan bliver involveret i en sag om
kidnapning, er der ikke et sekund at spilde. Jan må tænke hurtigt. Det

vigtigste i sådan en sag er tid - og den er der ikke meget af.
Mesterdetektiven Jan og hans venner Erling og Carl sætter sig for at
redde den lille dreng og få ham sikkert hjem igen. Mon det lykkes de
tre venner at redde et uskyldigt barn fra de hensynsløse kidnappere?

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. 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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