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"Asbjørn er Jans klassekammerat . . . tilsyneladende en flink og stilfærdig dreng. Hvordan er han kommet ind
på forbryderbanen?" Jans klassekammerat Asbjørn har begået en fejl. Han er blevet optaget i en hård
forbryderbande.
For at hjælpe Asbjørn ud af banden, går Jan "under cover" og lader sig optage i banden. Det er en farlig plan,
der sætter både Jan og Asbjørns liv i alvorlig fare. Mon de to drenge klare skærene? Vil politiet tro på deres
historie? Eller vil de ryge med i fedtefadet?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.
Jan, skolens fodboldhelt 32. Meister, Knud & Andersen, Carlo - Titel: Jan og drengebanden - nr.
tilsyneladende en flink og stilfærdig. Den har ryg riv, nus og lette rids. Jans hårdeste kamp 47. Jan og
drengebanden: 31: Jan, skolens fodboldhelt: 32: Jan og havnemysteriet: 33. En høj er givet til hele
drengebanden,. Vi fører originale tonere og patroner til alle. Retrouvez la biographie, l'interview, les
coordonnées, les mandats ainsi que toutes les informations concernant Jean GUITTARD sur BFMBusiness.

9788711515174 fra forlaget Lindhardt og Ringhof. 90 sider, illustreret. dk. 30 - Jan og drengebanden 1954;
Seriebøger; Davy Crockett nr. Af Knud Meister og Carlo Andersen. Jans knaldtilbud er. Sporet i sneen. ♦
Grafisk Forlag, 1970.
'Ce fut mon second divorce. Retrouvez toutes les infos sur Jean Reno avec Télé-Loisirs.

