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Læderjakkernes hævn Knud Meister Hent PDF Der foregår mystiske ting i nærheden af Raunsdal, hvor
proprietær Helmers nabo føler sig truet på livet. I juleferien bliver Jan og hans venner inviteret over på

gården, og her kommer de ud for nogle af deres tidligere dødsfjender, "læderjakkerne", der prøver på at tage
en frygtelig hævn. Jans liv hænger længe i en tynd tråd, men i sidste sekund kommer hans venner ham til

undsætning. Efter en forrygende slutkamp bliver læderjakkernes bande endelig tilintetgjort.

Jan er ikke som drenge er flest - han er nemlig en fortrinlig detektiv, der opklarer alt fra juveltyverier til
narkotikasmugling. Sammen med sin ven Erling og schæferhunden Boy oplever Jan lidt af hvert. Og han må
ofte tænke hurtigt, hvis han skal komme helskindet hjem igen. Forbrydere er nemlig sjældent særligt venlige

over for mesterdetektiver ...

Serien om Jan er en klassiker inden for børne- og ungdomslitteratur.

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. 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.

 

Der foregår mystiske ting i nærheden af Raunsdal, hvor proprietær
Helmers nabo føler sig truet på livet. I juleferien bliver Jan og hans
venner inviteret over på gården, og her kommer de ud for nogle af
deres tidligere dødsfjender, "læderjakkerne", der prøver på at tage en
frygtelig hævn. Jans liv hænger længe i en tynd tråd, men i sidste

sekund kommer hans venner ham til undsætning. Efter en forrygende
slutkamp bliver læderjakkernes bande endelig tilintetgjort.

Jan er ikke som drenge er flest - han er nemlig en fortrinlig detektiv,
der opklarer alt fra juveltyverier til narkotikasmugling. Sammen med
sin ven Erling og schæferhunden Boy oplever Jan lidt af hvert. Og
han må ofte tænke hurtigt, hvis han skal komme helskindet hjem
igen. Forbrydere er nemlig sjældent særligt venlige over for

mesterdetektiver ...

Serien om Jan er en klassiker inden for børne- og ungdomslitteratur.

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. 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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