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Sandheden om Sten Sigurd Togeby Hent PDF Viggo Barre vender hjem til Danmark efter mange år i Asien.
Med sig i kufferten har han et enestående malaysisk musikinstrument til sin søn Sten, som han ikke har set i
årevis. På banegården bliver han mødt af sin anden søn, Ulrik, som sørgmodigt fortæller ham, at Sten og hans
kone for få dage siden blev fundet døde i deres hjem. Men var det en selvmordspagt, som aviserne skriver,
eller ligger der noget endnu værre bag? Viggo går i gang med at grave i sagen for at finde ud af, om en ung

lovende musiker som hans søn virkelig skulle have haft grund til at slå sig selv ihjel? …

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Sigurd Togeby (1909-1970) var drengebogs- og romanforfatter. Togeby var også redaktør for ugebladet
Hjemmet i forlagskoncernen Gutenberghus Bladene, der senere blev til Egmont. Foruden romaner og SVEND

ERIK-BØGERNE skrev han skrev manuskript til tegneserierne FYRTAARNET OG BIVOGNEN samt
HELGE HALLS NULLERTEN - og sidst i 60'erne skrev han også nogle få manuskripter til Anders And &

Co.

 

Viggo Barre vender hjem til Danmark efter mange år i Asien. Med
sig i kufferten har han et enestående malaysisk musikinstrument til
sin søn Sten, som han ikke har set i årevis. På banegården bliver han
mødt af sin anden søn, Ulrik, som sørgmodigt fortæller ham, at Sten
og hans kone for få dage siden blev fundet døde i deres hjem. Men
var det en selvmordspagt, som aviserne skriver, eller ligger der noget
endnu værre bag? Viggo går i gang med at grave i sagen for at finde
ud af, om en ung lovende musiker som hans søn virkelig skulle have

haft grund til at slå sig selv ihjel? …

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Sigurd Togeby (1909-1970) var drengebogs- og romanforfatter.
Togeby var også redaktør for ugebladet Hjemmet i forlagskoncernen
Gutenberghus Bladene, der senere blev til Egmont. Foruden romaner

og SVEND ERIK-BØGERNE skrev han skrev manuskript til
tegneserierne FYRTAARNET OG BIVOGNEN samt HELGE

HALLS NULLERTEN - og sidst i 60'erne skrev han også nogle få
manuskripter til Anders And & Co.
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