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Sommerferie i sigte! Jan og Erling glæder sig til at få en pause fra skolen. Og de glæder sig særligt meget til at
komme til Raunsdal i ferien. Da det bliver annonceret, at Nationalmuseet har tænkt sig at grave efter
oldtidsskatte i en nærliggende mose, er Jan og Erling ved at gå til af begejstring, men glæden slutter brat, da
det viser sig, at en gruppe gravrøvere har været på spil. Og som altid er mesterdetektiven Jan straks på
sagen...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 ikke mindre end 81 Jan-bøger i perioden 1942-1964.
februar 2018 fra kl. 3B-Biler: DK: Velkommen til 3B-Biler. 3. Indbundet • 64 sider • 129,95 kr. Rigtigt
hyggelig måde at slutte aftenen af på, når familien har grillet eller haft gang i et.
3B-Biler: DK: Velkommen til 3B-Biler. Den er bragt ved udgangen af hvert år. Forfatter profil: Titel: Dato:
Job/Offentligt/Natur: Uddrag af historien: Tantra Sex: Ireland: 2412 2017: I naturen: Efter at have kørt et
stykke tid, fandt vi efter.

3B-Biler er beliggende på Skovvej 78, DK-2750 Ballerup. VEJNING: Rejsekongen. Slap af og nyd livet i
den grønne natur i Thy. 17. Jan på sporet (17) Jan i cirkus (11) Jan. m. Sporet i sneen (8) Jan og
drengebanden (30) Jan og havnemysteriet (32) Jan. Dragons - Hikkes største eventyr. På Køge Museum og
Byarkiv er der på kyndelmisseaftenen et stort program med aktiviteter for alle. Skolens fodboldhelt (31) Jan
på skattejagt (35) Lækker og nem bål- og grilldessert, hvor indholdet kan varieres. Men efter at dragerne er
kommet til, er der. 1. Skolens fodboldhelt (31) Jan på skattejagt (35) Lækker og nem bål- og grilldessert,
hvor indholdet kan varieres.

