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Jan bliver slået ud Knud Meister Hent PDF Jan er ikke som de fleste. Han er både en ganske almindelig dreng
og mesterdetektiv.

Da lærer Møllers "sorte bog" en dag forsvinder fra skolen, bliver Jan sat på opgaven. Det viser sig hurtigt, at
sagen er sværere at opklare end som så, og da Jans mistanke falder på Jens fra fodboldholdet, udvikler
tingene sig hurtigt. For hvordan kan man anklage en holdkammerat for tyveri ... og så lige inden den

afgørende kamp mod ærkerivalerne "Vikingerne"? Vil det skabe splid på holdet? Og var der forresten ikke
noget med, at "Vikingerne" selv har fået nogle mistænkeligt hårde fyre i truppen.

"Jan bliver slået ud" er den perfekte kombination af spænding, mysterium og fodbold.

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 ikke mindre end 81 Jan-bøger i perioden 1942-1964.
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