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Olsen banden junior Nikolaj Scherfig Hent PDF Børnehjemsbarnet Egon har en plan. Han vil adopteres af
rige forældre, så han og vennerne Benny og Kjeld kan leve et liv i sus og dus. Egons plan lykkes, men

alligevel går tingene ikke helt, som han havde tænkt sig, for hans nye forældre vil i virkeligheden bruge ham
til et forsøg. Han skal sendes ud i rummet med den første bemandede rumraket, og ingen vil komme til at
savne ham. Men Benny og Kjeld er på pletten, og Egon er selvfølgelig klar med endnu en plan. Han skal

bruge en trillevogn, en flaske sprit, to stjernedrys-raketter og et sæt nøgler. Nikolaj Scherfig (f. 1961) er dansk
manuskriptforfatter. Han er især kendt for film og tv-serier for børn, heriblandt "Ørnens Øje", "Olsen Banden
Junior" og julekalenderen "Jesus og Josefine", men han skriver også til det voksne publikum og har blandt
andet været med til at skabe krimiserien "Broen". Nikolaj Scherfig er barnebarn af forfatter og billedkunstner

Hans Scherfig.

 

Børnehjemsbarnet Egon har en plan. Han vil adopteres af rige
forældre, så han og vennerne Benny og Kjeld kan leve et liv i sus og
dus. Egons plan lykkes, men alligevel går tingene ikke helt, som han
havde tænkt sig, for hans nye forældre vil i virkeligheden bruge ham
til et forsøg. Han skal sendes ud i rummet med den første bemandede
rumraket, og ingen vil komme til at savne ham. Men Benny og Kjeld
er på pletten, og Egon er selvfølgelig klar med endnu en plan. Han
skal bruge en trillevogn, en flaske sprit, to stjernedrys-raketter og et
sæt nøgler. Nikolaj Scherfig (f. 1961) er dansk manuskriptforfatter.
Han er især kendt for film og tv-serier for børn, heriblandt "Ørnens
Øje", "Olsen Banden Junior" og julekalenderen "Jesus og Josefine",
men han skriver også til det voksne publikum og har blandt andet
været med til at skabe krimiserien "Broen". Nikolaj Scherfig er

barnebarn af forfatter og billedkunstner Hans Scherfig.
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