
Mysteriet på "Oceanic"
Hent bøger PDF

Knud Meister
Mysteriet på "Oceanic" Knud Meister Hent PDF Ohøj, alle mand på dæk! Den altid heldige Jan er kommet
ombord på det imponerende krydstogtskib Oceanic. Jan er meget betaget af det smukke skib. Og da han en
aften tager en tur på dækket for mærke havluften og lytte til bølgernes skvulpen, overhører han pludselig et
par stå og skændes i det fjerne. Hvad Jan ikke ved er, at det bliver startskuddet til nyt farefuldt mysterium på
åbent hav. 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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