
Jan og stemmen i mørket
Hent bøger PDF

Knud Meister

Jan og stemmen i mørket Knud Meister Hent PDF Jan Helmer har haft med mange mysterier at gøre, siden
han i den første Jan-bog var med til at afsløre nogle bankrøvere, men her i ‘Jan og stemmen i mørket’ møder
han alligevel den største overraskelse, han nogensinde har været ude for. De begivenheder, der knytter sig til
"stemmen i mørket", ligner intet af det Jan tidligere har oplevet. Der er en ny og fortættet spænding over det –
og en mystik, som virker lige så uigennemtrængelig som det mørke, der hviler over nogle af bogens mest

dramatiske optrin …

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.

 

Jan Helmer har haft med mange mysterier at gøre, siden han i den
første Jan-bog var med til at afsløre nogle bankrøvere, men her i ‘Jan
og stemmen i mørket’ møder han alligevel den største overraskelse,
han nogensinde har været ude for. De begivenheder, der knytter sig
til "stemmen i mørket", ligner intet af det Jan tidligere har oplevet.
Der er en ny og fortættet spænding over det – og en mystik, som
virker lige så uigennemtrængelig som det mørke, der hviler over

nogle af bogens mest dramatiske optrin …

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.
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