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Jane og Rikard beslutter at undersøge sagen, og det lykkes dem at komme et hestehoved foran de fleste
voksne (Rikards bedstemor undtaget) og politiet.

"Jane og Rikard på barnerov" er en spændende kriminalroman for både piger og drenge.
Jørgen Thorgaard (1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han
sognepræst ved Osted Kirke, men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks Radio. Han
var dog så populær i menigheden, at de ikke havde noget imod at have vikar engang imellem. Som forfatter
har Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og krimier, men han har også bidraget til bøger om religion og

dansk politik.
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