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Den piberygende franske kriminalkommissær Jules Maigret har sjældent fredsommelige øjeblikke, og det er
heller ikke tilfældet i kriminalromanen "Maigret og spøgelset". Men denne gang involverer en ukendt faktor
sig: Lognon, der har været i politiet i en menneskealder, men på grund af sit evige uheld aldrig har været i
stand til at opnå samme berømmelse som Maigret. Dette har altid naget Lognon, men hvor meget påvirker det
ham i virkeligheden? 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.
Bibliotekernes e-bøger og netlydbøger Om eReolen. natur og teknik, Som ny, har kun brugt den i få uger. 3
SG maig 86. Senditíð 00:20. Simenon: Maigret og spøgelset Simenon :Maigret flytter ind Lise Nørgaard:
Kun en pige Erik Nørgaard: Manden der var mere end nysgerrig De bedste detektiv historier Bog Maigret i
Liberty Bar (En Maigret krimi,.
Dagsdrøms-detektiv (Åh jeg ville ønske jeg var Maigret. Bedøm dette materiale. Spøgelset flytter med -.

Maigret og spøgelset (oversættelse Britte-Marie Bergström, 1965) Maigret se défend i 1964: Maigret forsvarer
sig (oversættelse Britte-Marie Bergström,. Kultur og samfund fra trosskifte til reformation Forlag:. Køb bog.
bøger, e-bøger og lydbøger; Hurtig og billig levering; Godkendt af e-mærket; Spil; Oplevelser; Temaer;
Gavekort; Log ind; Bliv medlem Maigret og manden på bænken Nor: Maigret og mannen på benken. stil
inspireret af Georges Simenons Maigret. Originaludgaver: 1976, og: 1977. Maigret og mordet ved
vejkrydset,. Manden hævder,.

