
Hævnens ryttere
Hent bøger PDF

Knud Meister

Hævnens ryttere Knud Meister Hent PDF På herregården Thorsholm sker der uforståelige og mystiske ting.
Den gamle renæssancegård har gennem århundreder tilhørt adelige familier, men nu er ejeren borgerlig. En
velhavende, men hensynsløs, forretningsmand er ude efter at overtage gården, fordi der går rygter om, at der
her findes en skjult skat, som er millioner værd. Samtidig med forretningsmandens bestræbelser, dukker der
"spøgelsesryttere" op på gården, og en uhyggelig stemme varsler, at gården skal blive lagt i aske. Jan og hans
kammerater bliver ved et tilfælde indblandet i begivenhederne, og skønt det ved flere lejligheder er ved at gå

galt, ender det dog med, at de raske, unge mennesker løser problemerne.

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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