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Jan og fjernsynsmysteriet Knud Meister Hent PDF I forbindelse med fjernsynets udsendelser sker der

mystiske ting, som dog i starten ikke vækker større opmærksomhed. Ved et tilfælde komme Jan ind i billedet,
og sammen med den kække Hanne Beier hvirvles han ind i en række spændende begivenheder. På et vist
tidspunkt ser det hele yderst farligt ud, men de to unge mennesker er dog i stand til at klare sagerne, og
historien får en overraskende slutning. 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.

 

I forbindelse med fjernsynets udsendelser sker der mystiske ting,
som dog i starten ikke vækker større opmærksomhed. Ved et tilfælde
komme Jan ind i billedet, og sammen med den kække Hanne Beier
hvirvles han ind i en række spændende begivenheder. På et vist

tidspunkt ser det hele yderst farligt ud, men de to unge mennesker er
dog i stand til at klare sagerne, og historien får en overraskende
slutning. 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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jan og fjernsynsmysteriet&s=dkbooks

