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Nu går det løs, Jan! Knud Meister Hent PDF Flying star er gået ind til Cape Town i Sydafrika for at få en

grundig undersøgelse, og alt tyder på en lille, fredelig ferie, men på en restaurant kommer Jan og hans venner
ud for de uhyggelige racefordomme, der hersker i landet, og så tager begivenhederne fart! Et lommetyveri
bliver skyld i, at drengene kommer på sporet af en bande falskmøntnere, og kampen vokser hver dag på
spænding og dramatik… 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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