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Rottekongen Cibrino Anders Enevig Hent PDF Rottekongen Cibrino var en af det tyvende århundredes mest
kontroversielle og underholdende danske skikkelser. Gang på gang formåede han at få pressen til at skrive om
sine forunderlige bedrifter og de utrolige ting, han kunne tæmme rotter til at gøre. Han havde en usædvanlig
evne til at komme på kant med myndighederne og snøre dem, lige inden det skulle til at gå galt. I denne

underholdende og enestående bog fortæller han til Anders Enevig om sit utrolige liv som professionel gøgler,
rottekonge og lirekassemand. Anders Enevig (f. 1923-2013) var en dansk forfatter, historiker og

modstandsmand. Han er særligt kendt for sine realistiske og hjertevarme skildringer af gøglere, cirkusartister,
sigøjnere, sprittere og andre subsistensløse, som han blandt andet mødte som politibetjent på Nørrebro.
Anders Enevig var desuden en af drivkræfterne bag kampen for bevaring af Cirkusbygningen, som efter

årevis af utrætteligt arbejde blev renoveret i 1983 og fredet i 1988.
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