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Natligt møde Georges Simenon Hent PDF I "Natligt møde" sidder en af Paris' mest kendte og bedste

fødselslæger fast i sin tilværelse. Hans ægteskab er blot et skinægteskab, han har kun et overfladisk forhold til
sine børn, og selv forholdet til elskerinden er blevet en vane. Til sidst er hans tilværelse så meningsløs, at selv
lægegerningen virker håbløs, og han begynder at betvivle sine egne evner. Men så en nat møder han en ung
kvinde, og for første gang nogensinde føler han en ægte menneskelig kontakt. Knap er forholdet blevet

indledt, før kvinden forsvinder igen, og lægens tilværelse for alvor falder sammen. 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. 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.
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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. 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.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Natligt møde&s=dkbooks

