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Brug øjnene, Jan Knud Meister Hent PDF "’Se, det kalder jeg at holde ferie!’ Erling stillede tallerkenen fra
sig i græsset og lagde sig tilbage med en veltilfreds grynten. Jan og Carl så på ham og lo. ‘Sejltur . . . slå lejr .
. . medisterpølse . . . pandekager . . . lejrbål . . . sådan skal man bare have det!’" Jan, Erling og Carl nyder

deres telttur ved Roskildefjor. Særligt Erling er voldsomt begejstret for det hele - eller det vil sige - lige indtil
den nat, hvor han bliver overfaldet og bestjålet. Jan er straks på sagen. Ingen skal overfalde mesterdetektivens

bedste ven, og slippe af sted med det... 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.

 

"’Se, det kalder jeg at holde ferie!’ Erling stillede tallerkenen fra sig
i græsset og lagde sig tilbage med en veltilfreds grynten. Jan og Carl

så på ham og lo. ‘Sejltur . . . slå lejr . . . medisterpølse . . .
pandekager . . . lejrbål . . . sådan skal man bare have det!’" Jan,

Erling og Carl nyder deres telttur ved Roskildefjor. Særligt Erling er
voldsomt begejstret for det hele - eller det vil sige - lige indtil den
nat, hvor han bliver overfaldet og bestjålet. Jan er straks på sagen.
Ingen skal overfalde mesterdetektivens bedste ven, og slippe af sted
med det... 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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