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Hvem myrdede frk. Klædeskab?. Kriminalroman Mogens Mugge Hansen Hent PDF "Pludselig gik det op for
mig, at jeg for 25 år siden – uden at forstå det – måtte have været vidne til et mord! Jeg lå i hospitalssengen
og erkendte med ét, at det jeg kun dunkelt erindrede, fordi jeg i de mellemliggende år ikke havde beskæftiget

mig med det, åbenbart var et grufuldt, bestialsk drab på den elskelige dame, der var som den gode fe i
eventyret for den lille dreng i matrostøj, som var – mig!" En syg mand prøver at opklare det mord, han var
vidne til som barn. Mogens Mugge Hansen (1937-2004) var i en lang årrække kongelig hofreporter og skrev
ved siden af sit arbejde som journalist et væld af bøger. Som forfatter bevægede han sig inden for mange
forskellige genrer, heriblandt krimi, reportage om de kendte og kongelige og true crime. I 2003 modtog

Mogens Mugge Hansen Fortjenstmedaljen i sølv med krone af Dronning Magrethe.

 

"Pludselig gik det op for mig, at jeg for 25 år siden – uden at forstå
det – måtte have været vidne til et mord! Jeg lå i hospitalssengen og
erkendte med ét, at det jeg kun dunkelt erindrede, fordi jeg i de

mellemliggende år ikke havde beskæftiget mig med det, åbenbart var
et grufuldt, bestialsk drab på den elskelige dame, der var som den
gode fe i eventyret for den lille dreng i matrostøj, som var – mig!"
En syg mand prøver at opklare det mord, han var vidne til som barn.
Mogens Mugge Hansen (1937-2004) var i en lang årrække kongelig
hofreporter og skrev ved siden af sit arbejde som journalist et væld af
bøger. Som forfatter bevægede han sig inden for mange forskellige
genrer, heriblandt krimi, reportage om de kendte og kongelige og

true crime. I 2003 modtog Mogens Mugge Hansen Fortjenstmedaljen
i sølv med krone af Dronning Magrethe.
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