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Jørgen Sonnes barndom, ungdom og voksenliv.

"I fantasiens blå øjne bliver alting til virkelighed: Det som man tror er virkeligt, bliver det; virkeligt! Og
ligesådan virker det. Avisen beviser den sag dagligt. Et stort slag på forsiden – men det har aldrig stået ude på
slagmarken. Stemningen og ophidselsen hos læserne er helt den samme. MAND ÆDER SPÆDBARN – på 18

tommer højde udover spisesedlen – og vi kan næsten smage det selv."

Jørgen Sonne (1925-2015) dansk forfatter, digter, anmelder, oversætter og cand.mag i historie og engelsk.
Jørgen Sonne debuterede med en digtsamling i 1950. Sidenhen er udkommet:

"Elisabeth I's og Shakespeares England" (1961), "Blå turist" (1971), "Natten i Rom" (1983), "Elskovs grønne
ø" (1984) samt det humoristiske erindringsværk "Fra jul til jul" (1994).
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