
Maigret og dræberen
Hent bøger PDF

Georges Simenon

Maigret og dræberen Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Maigret er på besøg hos sin ven lægen
Pardon, da denne pludselig kaldes ud til et ulykkestilfælde. Maigret tager med ham. Blot hundrede meter fra
lægens bolig ligger en ung mand på fortovet, stærkt blødende fra flere knivstik i ryggen. Hvem er den unge
mand? En ung studerende, som har den besynderlige hobby at gå rundt og optage folks stemmer på bånd?
Hvorfor er han blevet myrdet? Hans forældre er lamslåede, men hvordan forholder det sig med Maigret?

Hvordan ser han på sagen?

Georges Simenon (1903-1989), belgisk forfatter. Kendt for sin enestående produktivitet, der medførte næsten
200 romaner og mere end 150 noveller. Serien om den franske kriminalkommissær Jules Maigret står

imidlertid i dag som hans betydeligste værk - kendt og elsket verden over for bøgernes særlige atmosfære
blandet med kommissær Maigrets unikke greb om opklaringsarbejdet.
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