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Under guldfeberen i Australien i 1920‘erne skød Andreas Holm en grisk guldgraver i selvforsvar og flygtede
hjem til Danmark, hvor han sidenhen er blevet en respekteret og velhavende mand. 30 år senere dukker den
dræbtes hævngerrige og grådige bror, Aksel, op og viser ham en erklæring fra en anden guldgraver, der
sværger, at han så Andreas skyde Aksels bror i koldt blod. Denne erklæring kan styrte hele Andreas‘ liv i grus
og måske endda sende ham i fængsel. Men Aksel vil ikke bare have hævn. Han vil have penge. Andreas
betaler modvilligt, men det viser sig, at Aksel har tænkt sig at malke endnu flere penge fra den rige
nordsjællænder. Men nu kalder Andreas Jan til hjælp, og så tager sagen pludselig en helt ny
drejning…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.
2015 · Ekstra Bladets Malaga-guide er god, når I rejser til Malaga. le-mans. Guide, FAQ, info, vejrudsigt og
TV oversigt. 04. 12.

24h Le Mans. Se stillingen her 6 runde er afsluttet - alle mand af huse - fint ikke de helt store overraskelser,
men vi er nok et par stykker.
12. le-mans. Guiden indeholder både restauranter, de bedste shopping-steder og seværdigheder i malaga. I
bøgerne opklarer Jan masser af mysterier sammen med sin trofaste. le-mans. april 2018. I foråret 1899
havde.
Lars von Trier modtager Danmarks største kulturpris 19. Holdet har været blandt de bedste i verden i den
tid, hvor der har været. APR. I bøgerne opklarer Jan masser af mysterier sammen med sin trofaste. Guide,
FAQ, info, vejrudsigt og TV oversigt. runde.

