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Fuld kraft fremad, Jan! Knud Meister Hent PDF Ganske uventet er Jan blevet kaldt hjem til Danmark fra en

jordomsejling, fordi hans far på mystisk vis er forsvundet. Det viser sig, at broderen til den afdøde
mesterspion Paul Katz nu opererer i spidsen for en bande i Danmark, og umiddelbart efter sin hjemkomst
bliver Jan kastet ind i en række dramatiske begivenheder. Sammen med sin fremtidige svoger og vennen

Bjørn udkæmper han en dødsens farlig kamp mod spionbanden, som kriminalpolitiet samtidig er på sporet af,
og efter en sidste rasende kamp må banden give op. 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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sig, at broderen til den afdøde mesterspion Paul Katz nu opererer i
spidsen for en bande i Danmark, og umiddelbart efter sin hjemkomst
bliver Jan kastet ind i en række dramatiske begivenheder. Sammen
med sin fremtidige svoger og vennen Bjørn udkæmper han en

dødsens farlig kamp mod spionbanden, som kriminalpolitiet samtidig
er på sporet af, og efter en sidste rasende kamp må banden give op.
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-
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