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Jan på højfjeldet Knud Meister Hent PDF Jan og klassen skal på skitur til Norge. Alle drengene glæder sig til
at bruge dagene på at suse ned ad løjperne, lege sneboldkamp, drikke varm kakao på højfjeldshotellet om

aftenen. Nej, det kan ikke blive andet end en skøn tur. Eller kan det...? For da Jan pludselig kommer på sporet
af en bankrøver, tager skituren en ny og overraskende drejning.

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.

 

Jan og klassen skal på skitur til Norge. Alle drengene glæder sig til at
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varm kakao på højfjeldshotellet om aftenen. Nej, det kan ikke blive
andet end en skøn tur. Eller kan det...? For da Jan pludselig kommer
på sporet af en bankrøver, tager skituren en ny og overraskende

drejning.

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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