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Maigret vender tilbage Georges Simenon Hent PDF Maigret har trukket sig tilbage og fordriver tiden, som
han altid har ønsket det, med at fiske i Meung-sur-Loire. Lige indtil hans kones nevø fejlagtigt bliver

hovedmistænkt for mordet på en gangster. Maigret rejser straks til Paris og senere Florida for at bevise nevøen
Phillip Lauers uskyld, men hans efterfølger i politiet, Amadieu, tvivler på, at Maigret kan bruge sin

sædvanlige metode. Kan Maigret rense familiens navn? I perioden mellem 1930 og 1972 skrev den belgiske
forfatter Georges Simenon ikke færre end 75 romaner om den piberygende parisiske kriminalkommissær Jules
Maigret. En forrygende serie, som Rosenkilde nu genudgiver i moderniserede udgaver. Her foreligger bind
16, som rummer romanen Maigret vender tilbage (1934). 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.

 

Maigret har trukket sig tilbage og fordriver tiden, som han altid har
ønsket det, med at fiske i Meung-sur-Loire. Lige indtil hans kones
nevø fejlagtigt bliver hovedmistænkt for mordet på en gangster.

Maigret rejser straks til Paris og senere Florida for at bevise nevøen
Phillip Lauers uskyld, men hans efterfølger i politiet, Amadieu,

tvivler på, at Maigret kan bruge sin sædvanlige metode. Kan Maigret
rense familiens navn? I perioden mellem 1930 og 1972 skrev den
belgiske forfatter Georges Simenon ikke færre end 75 romaner om
den piberygende parisiske kriminalkommissær Jules Maigret. En
forrygende serie, som Rosenkilde nu genudgiver i moderniserede
udgaver. Her foreligger bind 16, som rummer romanen Maigret
vender tilbage (1934). 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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