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Jan sender S.O.S. Knud Meister Hent PDF "Jan var afskåret fra omverdenen. Uden stigen kunne han ikke
komme ned til det næste stokværk med livet i behold. At springe ned var livsfarligt, og der var ingen

mulighed for at klatre." Jan er blevet taget til fange i en gammel mølle, og det var bestemt ikke planlagt!
Sejlturen på båden ‘Rex’ var ellers begyndt så godt. Jan havde intet at klage over. Det var sommer, og han var
sammen med gode venner. Men som et trylleslag ændrer alt sig, da Jan pludselig bliver overmandet af nogle
skumle forbrydere. Nu må Jan bruge alle sine talenter som mesterdetektiv for at slippe fri. Det er dog lettere
sagt end gjort... 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.

 

"Jan var afskåret fra omverdenen. Uden stigen kunne han ikke
komme ned til det næste stokværk med livet i behold. At springe ned
var livsfarligt, og der var ingen mulighed for at klatre." Jan er blevet
taget til fange i en gammel mølle, og det var bestemt ikke planlagt!
Sejlturen på båden ‘Rex’ var ellers begyndt så godt. Jan havde intet
at klage over. Det var sommer, og han var sammen med gode venner.

Men som et trylleslag ændrer alt sig, da Jan pludselig bliver
overmandet af nogle skumle forbrydere. Nu må Jan bruge alle sine
talenter som mesterdetektiv for at slippe fri. Det er dog lettere sagt
end gjort... 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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