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Nu eller aldrig, Jan! Knud Meister Hent PDF Skibsreder Morton har købt en villa i Ryvangen, hvor den
berygtede spionbande kort tid forinden har huseret.

Da der ved nattetid bliver observeret lysglimt ovre fra den tomme villa, flytter Jan ud til Morton for at kigge
nærmere på fænomenerne. Inden længe er han hvivlet ind i de mest spændende begivenheder og bliver for

første gang stillet overfor en spion, som for alvor chorkerer ham. Handlingens højdepunkt nås i en spændende
jagt pr. flyvemaskine, og i et af Gillelejes sommerhuse kulminerer det utrolige eventyr. Jan og Jens Bach har

endnu en gang vist, at de er et par unge mennesker med ben i næsen og mandfolkemodet i behold.

Jan-bøgerne er skrevet af Knud Meister (1913-1989) og Carlo Andersen (1905-1970 ).

Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af hans 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.

 

Skibsreder Morton har købt en villa i Ryvangen, hvor den berygtede
spionbande kort tid forinden har huseret.

Da der ved nattetid bliver observeret lysglimt ovre fra den tomme
villa, flytter Jan ud til Morton for at kigge nærmere på fænomenerne.
Inden længe er han hvivlet ind i de mest spændende begivenheder og
bliver for første gang stillet overfor en spion, som for alvor chorkerer

ham. Handlingens højdepunkt nås i en spændende jagt pr.
flyvemaskine, og i et af Gillelejes sommerhuse kulminerer det

utrolige eventyr. Jan og Jens Bach har endnu en gang vist, at de er et
par unge mennesker med ben i næsen og mandfolkemodet i behold.

Jan-bøgerne er skrevet af Knud Meister (1913-1989) og Carlo
Andersen (1905-1970 ).

Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af hans 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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