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De forliste Georges Simenon Hent PDF På havnen i en lille fiskerby i Le Havre lægger en trawler til kajs. Den
har været på sildefangst i Nordsøen, men før nogen af besætningsmedlemmerne har fået fast jord under

fødderne, er politiet gået ombord.

De leder efter kaptajnen og anholder ham for et mord, han angiveligt skulle have begået. Med det samme
erklærer han sig uskyldig, og i et anfald af naivitet nægter han sågar at forsvare sig. Lykkeligvis har kaptajnen

en tvillingebror, der påtager sig ansvaret for at bevise sin brors uskyld. Koste hvad det vil.

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.

 

På havnen i en lille fiskerby i Le Havre lægger en trawler til kajs.
Den har været på sildefangst i Nordsøen, men før nogen af

besætningsmedlemmerne har fået fast jord under fødderne, er politiet
gået ombord.

De leder efter kaptajnen og anholder ham for et mord, han angiveligt
skulle have begået. Med det samme erklærer han sig uskyldig, og i et
anfald af naivitet nægter han sågar at forsvare sig. Lykkeligvis har
kaptajnen en tvillingebror, der påtager sig ansvaret for at bevise sin

brors uskyld. Koste hvad det vil.

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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