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Jan på sporet Knud Meister Hent PDF Jan er en ganske almindelig dreng. Han elsker at spille fodbold og
drikke sodavand med sine kammerater. En dag ændrer det sig pludseligt, da han får færten af en forbrydelse.
Alt tyder på, at det er skibsværftets kassér, der er den skyldige, men der er noget som ikke stemmer, og Jan

opdager, hvem der er de virkelige forbrydere. Det er dog ikke uden fare at have detektiv-talent...

"Jan på sporet" er den første bog i serien, om drengen og mesterdetektiven Jan.

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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