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Færdig med fyrre Sigurd Togeby Hent PDF Adjunkt Kristoffer Kipkær fra Svendborg, som har speciale i

kinesisk filosofi og en næse som en agurk, rejser til København for at forberede sin doktordisputats – og for
at få fjernet sine mandler. Lægen tager dog fejl af patienten og giver Kipkærs næse en overhaling, så den
bliver en filmstjerne værdig. Da Kipkærs studiepenge bliver stjålet, må han tage arbejde som statist i den
glitrende filmbranche, og med ét ændres hans verden ... 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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