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Maigret og den tavse mand Georges Simenon Hent PDF 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 forlaget Rosenkilde & Bahnhof nu genudgiver i moderniserede udgaver.
Her foreligger bind 13, som rummer romanen Maigret og den tavse mand (1932). Efter at have været meldt

savnet i seks uger bliver kaptajn Yves Joris fundet omvandrende i Paris’ gader. Han er ramt af
hukommelsessvigt, men politiet finder hurtigt ud af, at han for nyligt er blevet skudt i kraniet og blevet

behandlet for det. Sporene peger i retning af Norge. Maigret bringer Joris tilbage i Ouistreham, hvor han bor
med sin tjener. Netop ankommet bliver Joris dog forgiftet, og Maigret starter straks en undersøgelse i byen og
på havnen. Men folk er tavse – både sømænd og byens spidser. Tavse, fordi de ved noget. 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.

 

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 forlaget Rosenkilde & Bahnhof nu genudgiver i moderniserede
udgaver. Her foreligger bind 13, som rummer romanen Maigret og
den tavse mand (1932). Efter at have været meldt savnet i seks uger
bliver kaptajn Yves Joris fundet omvandrende i Paris’ gader. Han er
ramt af hukommelsessvigt, men politiet finder hurtigt ud af, at han
for nyligt er blevet skudt i kraniet og blevet behandlet for det.
Sporene peger i retning af Norge. Maigret bringer Joris tilbage i
Ouistreham, hvor han bor med sin tjener. Netop ankommet bliver
Joris dog forgiftet, og Maigret starter straks en undersøgelse i byen



og på havnen. Men folk er tavse – både sømænd og byens spidser.
Tavse, fordi de ved noget. 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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