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Dobbeltspil Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Da Monsieur Bouvet en dag falder om og dør i
Paris, skaber det ikke den store furore. Bouvet beskrives af sine naboer som en vellidt, rar og ensom gammel

mand, men det skal vise sig, at der muligvis ligger meget mere gemt i Monsieur Bouvets fortid.

En amerikaner overværer Bouvets dødsfald og tager et billede af episoden, da forbipasserende med det
samme kommer tililende. Billedet bliver bragt i en avis, og kort efter dukker en kvinde op. Hun påstår, at hun
er Bouvets enke, og at den ensomme gamle mand i virkeligheden er en hovedrig mineejer, der forsvandt for

mange år siden.

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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sig, at der muligvis ligger meget mere gemt i Monsieur Bouvets

fortid.

En amerikaner overværer Bouvets dødsfald og tager et billede af
episoden, da forbipasserende med det samme kommer tililende.
Billedet bliver bragt i en avis, og kort efter dukker en kvinde op.

Hun påstår, at hun er Bouvets enke, og at den ensomme gamle mand
i virkeligheden er en hovedrig mineejer, der forsvandt for mange år

siden.

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
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