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Svend Erik den ottende Sigurd Togeby Hent PDF Cirkus kommer til byen, og det er lige noget for de fire

drenge Svend Erik, Kjeld, Georg og Tykke – men vil cirkusdirektør Zipka virkelig bruge dem som
bjørnefoder?! "Svend Erik den ottende" er ni sjove historier fra de fire spilopmageres hverdag – som de nok
skal sørge for aldrig bliver kedelig! 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. Vilde historier, eventyr og drengestreger: Sådan var bedstefars

barndom helt sikkert, og sådan er Svend Erik-bøgerne, der udkom mellem 1934 og 1942 – en serie
børnebøger om drengene Svend-Erik og hans tre venner Kjeld, Georg og Tykke og deres forunderlige verden.

Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.
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