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Maigret og knivstikkeren 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 20, som rummer romanen Maigret og knivstikkeren (1944).

Joseph Mascouvin rapporterer til politiet, at han har fundet en notits på en café med besked om, at en
sandsigerske vil blive myrdet kl. 17. Kort efter bliver sandsigersken Jeanne fundet myrdet. Låst inde i hendes
køkken finder politiet en gammel mand, Octave Le Cloaguen, som ikke ser ud til at vide, at Jeanne er død.
Maigret kan ikke gennemskue, om manden er senil eller spiller skuespil, og beslutter at følge ham hjem.

Manden sveder angstens sved, da han kommer hjem til sin kone, og Maigret får en fornemmelse af, at noget
ikke stemmer.

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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Joseph Mascouvin rapporterer til politiet, at han har fundet en notits
på en café med besked om, at en sandsigerske vil blive myrdet kl. 17.
Kort efter bliver sandsigersken Jeanne fundet myrdet. Låst inde i

hendes køkken finder politiet en gammel mand, Octave Le Cloaguen,
som ikke ser ud til at vide, at Jeanne er død. Maigret kan ikke

gennemskue, om manden er senil eller spiller skuespil, og beslutter
at følge ham hjem. Manden sveder angstens sved, da han kommer
hjem til sin kone, og Maigret får en fornemmelse af, at noget ikke
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enestående produktivitet, der medførte næsten 200 romaner og mere
end 150 noveller. Serien om den franske kriminalkommissær Jules
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