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Nikolaj og hans bedste-mor Werner Wejp Olsen Hent PDF Det er søndag eftermiddag, og Nikolaj er ved at

kede sig ihjel. Han længes efter, at der skal ske noget spændende. Det gør der så sandelig også, da han møder
en noget anderledes bedstemor. De kommer ud for en masse eventyr sammen og møder blandt andet nogle
skydegale krybskytter og en sød gammel godsejer. Desværre er det som altid svært at få mor og far til at tro

på, at hans oplevelser i sande.
I Werner Wejp-Olsens serie møder vi Nikolaj, der kommer ud for en masse spændende eventyr. Desværre er
det svært at få mor og far til at tro på hans historier. Bøgerne fra "Nikolajs hemmelige liv" er skrevet til børn

fra 9 år.
Werner Wejp-Olsen (f. 1938) er manden bag nogle af de bedst kendte danske tegneseriestriber, heriblandt
"Momsemor" og "Krimiquizzen", ligesom han har leveret striber til klassiske udgivelser som "Svikmøllen".

Werner Wejp-Olsen underskriver sine tegneserier med signaturen WOW.
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