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Puk: Dagens helt Lisbeth Werner Hent PDF Kort efter at Puk i sin tid var kommet til Egeborg Kostskole, fik
hun ved en tilfældighed chancen for at medvirke i en film, der blev optaget på egnen omkring skolen.
Filmselskabet var dengang så tilfreds med hendes præstation, at man nu igen beder hende være med.

I begyndelsen tegner alt særdeles muntert, men snart sker der overraskende ting, og vanskeligheder begynder
at tårne sig op. Pludselig har Puk så travlt med løse de mange problemer, at hun knap nok har tid til at spille

skuespil!

Navnet Lisbeth Werner dækker over de danske forfattere Knud Meister (1913-1989) og Carlo Andersen
(1905-1970). De to forfattere står bag Jan-bøgerne, som hovedsageligt er skrevet til drenge, og har sidenhen
gået sammen om at skrive Puk-bøgerne, der hurtigt blev den mest populære serie af pigebøger i Danmark.
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