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Midnatssignalet Knud Meister Hent PDF Selvom Jans unge liv altid har været fyldt med spænding og

dramatik, er det, som om han kommer ud for stadig sværere opgaver, der stiller hans mod, dristighed og evner
som detektiv på de hårdeste prøver. I "Midnatssignalet" ender han og vennerne i en situation, der ikke alene

udvikler sig til en fantastisk og nervepirrende kamp, men også er på nippet til at ende i en uhyggelig
katastrofe. 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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