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Maigret morer sig Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Maigrets læge har givet ham besked på at
tage ferie! Fru Maigret glæder sig til en dejlig tur på landet, men så langt vil Maigret ikke strække sig. Han
vil blive i Paris og nyde byen. Naturligvis dukker en ny mordsag op under hans ferie. Hans kollega Janvier
skal egentlig klare sagerne under chefens fravær, men kan han det? Maigret følger spændt sagens udvikling i
aviserne. En kvinde er fundet myrdet i en herskabslejlighed. Er hendes mand morderen - eller er det hendes

elsker? Et afgørende spor fra Maigret hjælper Janvier på rette vej.

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.

 

Forlaget skriver: Maigrets læge har givet ham besked på at tage
ferie! Fru Maigret glæder sig til en dejlig tur på landet, men så langt
vil Maigret ikke strække sig. Han vil blive i Paris og nyde byen.

Naturligvis dukker en ny mordsag op under hans ferie. Hans kollega
Janvier skal egentlig klare sagerne under chefens fravær, men kan
han det? Maigret følger spændt sagens udvikling i aviserne. En
kvinde er fundet myrdet i en herskabslejlighed. Er hendes mand

morderen - eller er det hendes elsker? Et afgørende spor fra Maigret
hjælper Janvier på rette vej.

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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