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Maigret og Arizona-mysteriet Georges Simenon Hent PDF Denne gang er den franske kriminalkommisær
Jules Maigret taget helt til Arizona i USA. Her overværer han en retssag mod en sergent, der er under anklage
for mordet på en ung kvinde. Turen er tænkt som en slags studierejse, hvor Maigret skal sætte sig ind i de

amerikanske metoder, men der går ikke længe, før rejsen tager en ganske anden drejning.

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 kriminalkommisær 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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