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Jan, skolens fodboldhelt Knud Meister Hent PDF Som mange børn er Jan bidt af fodbold, og han går absolut
ikke af vejen for en god dyst - ej heller et godt mysterium. Da Jan bliver vidne til en samtale mellem den
fodboldglade Asbjørn og en fremmed, vred mand, ser han ingen anden løsning end at gå ind i sagen. Og da
manden sågar begynder at true Asbjørn, kan Jan ikke holde sin nysgerrighed i ro. Han må finde ud af, hvad
mandens trusler gik ud på. Så vidt Jan kunne høre, var der en forbindelse til morgendagens kamp... men
hvilken? Mon det lykkes mesterdetektiven Jan at få sagen i mål? 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.

 

Som mange børn er Jan bidt af fodbold, og han går absolut ikke af
vejen for en god dyst - ej heller et godt mysterium. Da Jan bliver
vidne til en samtale mellem den fodboldglade Asbjørn og en

fremmed, vred mand, ser han ingen anden løsning end at gå ind i
sagen. Og da manden sågar begynder at true Asbjørn, kan Jan ikke
holde sin nysgerrighed i ro. Han må finde ud af, hvad mandens

trusler gik ud på. Så vidt Jan kunne høre, var der en forbindelse til
morgendagens kamp... men hvilken? Mon det lykkes

mesterdetektiven Jan at få sagen i mål? 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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