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eventyrer af Hakon Mielches støbning at overholde udrejseforbuddet under besættelsen. Han trænger i den

grad til nye oplevelser, fjerne egne og nye kulturer. Det skulle man ikke tro, man kunne finde bag et
skrivebord i Danmark, men det er lige præcis det, der sker, da han bliver opsøgt af Nick Nelsen, den eneste,
han nogensinde har mødt, der om muligt er en endnu større eventyrer end ham selv. Nick Nelsen mangler dog

Hakon Mielches litterære talent, og han beder den garvede forfatter skrive historien om Nick Nelsens
vidunderlige rejse. Endelig er kedsomheden forbi – for Nick Nelsens historie er alt andet end kedelig! Hakon

Mielche (1904-1979) var en dansk journalist, eventyrer og forfatter. Han er bedst kendt for sine mange
spændende bøger om sine eventyrlige rejser rundt i den store verden, som han med stort litterært talent

tryllebandt læseren med. Under besættelsen måtte Hakon Mielche meget modvilligt blive i Danmark på grund
af udrejseforbuddet. Han udnyttede tiden, hvor han ikke kunne tage på eventyr, til at skrive en række

biografier samt en enkelt selvbiografi. Hakon Mielche var medlem af Eventyrernes Klub, og hans bøger er
blevet oversat til over 10 sprog.
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