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Uskyld 2: Døden i Gentofte Christian M\u00f8geltoft Hent PDF Nørrebrodrengen Sigøjners gamle veninde,
den ældre enke Bodil Tamm, bliver myrdet i sit hus i Gentofte. Men hvem står bag på sådan en varm junidag
i 1978? Kan det være hendes datter? Eller måske den rige nabo? Sigøjner forsøger at opklare mordet, men
han er ikke vant til at færdes i Gentoftes villakvarterer blandt landets rigeste indbyggere. Han roder sig ud i
både erotiske eventyr og voldelige opgør, og han når også at møde landets statsminister, Anker Jørgensen.
Bag kulisserne lurer Bejleren, som har sin helt egen dagsorden … Christian Møgeltoft er en ny forfatter på
den danske forfatterscene. Han har udgivet få bøger – heriblandt de to bind i Uskyld-serien, der begge er
blevet vel modtaget. Udover forfattervirksomheden er Møgeltoft en aktiv skribent og aktiv inden for

reklamebranchen. I den todelte serie "Uskyld" følger vi nørrebrodrengen Sigøjner, der fylder sit liv med øl,
hash og piger. Romanerne tager læseren rundt i miljøet i og omkring København i slutningen af 1970‘erne.
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