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ene er til hans kone, der netop har født ham en datter, den anden er til skuespillerinden Merete Bang, der på
stuen overfor også har fået en datter – hans datter. På mange måder er det den lykkeligste dag i hans liv, men

samtidig også begyndelsen på endnu flere kærlighedskomplikationer, end han har kunnet forestille sig.
"Roser uden torne" fortæller den dramatiske historie om, hvordan Verner Graa endte i denne prekære

situation.

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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