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Maigrets vrede Georges Simenon Hent PDF Emile Boulay er den velhavende indehaver af tre natklubber,
men er selv en hæderlig person. Derfor er hans familie overbevist om, at der må være sket en forbrydelse, da

Emile har været forsvundet i to døgn.
Politiet bliver straks sat på sagen, og kort efter finder man Emiles lig i en afsides gade. Men der er noget
mystisk ved mordet. I Emiles branche er man ikke bange for at slå ihjel, men der er noget, der ikke rigtigt

stemmer. Emile er blevet kvalt, og den metode er endnu ikke set i den branche, så Maigret må bruge alle sine
evner for at fremgrave sandheden og finde frem til morderen.

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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