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men for en gangs skyld bliver hun virkelig bange. Der sker en bunke mystiske ting i forbindelse med en
jagtridning, og som sædvanlig bliver Puk mere eller mindre selvforskyldt rodet ind i det. Det hele er ved at
tage magten fra Puk, da hendes veninde Karen træder til for at hjælpe med at rede trådene ud. "Hvorfor er du
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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. Puk-bøgerne følger den lidt forkælede københavnerpige

Bente Winter, der bliver sendt på Egeborg Kostskole, fordi hendes far skal flytte til udlandet med sit arbejde.
På kostskolen får Bente kælenavnet Puk, og hun kommer ud for lidt af hvert. Der er 58 bøger i Puk-serien,
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