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gang lader Lognon ikke noget så tilfældigt som held og uheld påvirke sin efterforskning, for han er kommet
på sporet af nogle professionelle forbrydere: en flok amerikanske gangstere, der opererer i Paris.

Men der går ikke længe, før Lognon finder ud af, hvor professionelle disse forbrydere er, og da Lognons kone
ringer til Maigret, fordi hendes mand er forsvundet, må den piberygende kriminalkommissær trække i

arbejdstøjet og hjælpe sin uheldige kollega.

Fransk kriminalserie om den piberygende kriminalkommissær Jules Maigret, der har viet sit liv til at opklare
forbrydelser. Serien består af 75 romaner og 28 noveller oprindeligt udgivet mellem 1930 og 1972.

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.

 

Lognon er blandt kollegaer kendt som "Den sure opdager", fordi han
lader til at være fulgt af evigt uheld, der påvirker hans politiarbejde.
Men denne gang lader Lognon ikke noget så tilfældigt som held og
uheld påvirke sin efterforskning, for han er kommet på sporet af

nogle professionelle forbrydere: en flok amerikanske gangstere, der
opererer i Paris.

Men der går ikke længe, før Lognon finder ud af, hvor professionelle
disse forbrydere er, og da Lognons kone ringer til Maigret, fordi

hendes mand er forsvundet, må den piberygende kriminalkommissær
trække i arbejdstøjet og hjælpe sin uheldige kollega.

Fransk kriminalserie om den piberygende kriminalkommissær Jules
Maigret, der har viet sit liv til at opklare forbrydelser. Serien består
af 75 romaner og 28 noveller oprindeligt udgivet mellem 1930 og

1972.

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Maigret og den uheldige politimand&s=dkbooks

