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Maigret og dræberen Georges Simenon Hent PDF Paris, Frankrig: Antoine Batille er blevet brutalt myrdet
med syv knivstik i rue Popincourt. Før sin død havde han den fikse ide, at optage samtaler på sin bærbare
båndoptager og tage fotografier af tilfældige mennesker. Efter at have gennemlyttet nogle af sine gamle
optagelser tror han, at han er kommet på sporet af noget kriminelt - hvilket fører ham til at frekventere de
mere betændte og kriminelle barer og caféer i Paris. Nu er spørgsmålet så, om han er blevet dræbt fordi han

virkelig har overhørt en kompromitterende samtale? Under alle omstændigheder har Batilles banemand stjålet
hans kamera. Maigret må træde til og forsøge at kaste lys over sagen. Maigret og dræberen er Maigrets jagt

på en bestialsk morder og det bliver til en lang psykologisk duel med et ulykkeligt menneske.
Maigret og dræberen blev oprindelig bragt som føljeton i Le Figaro i 1969. herefter blev historien udgivet i

bogform, også i 1969.

 

Paris, Frankrig: Antoine Batille er blevet brutalt myrdet med syv
knivstik i rue Popincourt. Før sin død havde han den fikse ide, at
optage samtaler på sin bærbare båndoptager og tage fotografier af

tilfældige mennesker. Efter at have gennemlyttet nogle af sine gamle
optagelser tror han, at han er kommet på sporet af noget kriminelt -
hvilket fører ham til at frekventere de mere betændte og kriminelle
barer og caféer i Paris. Nu er spørgsmålet så, om han er blevet dræbt
fordi han virkelig har overhørt en kompromitterende samtale? Under
alle omstændigheder har Batilles banemand stjålet hans kamera.

Maigret må træde til og forsøge at kaste lys over sagen. Maigret og
dræberen er Maigrets jagt på en bestialsk morder og det bliver til en

lang psykologisk duel med et ulykkeligt menneske.
Maigret og dræberen blev oprindelig bragt som føljeton i Le Figaro i

1969. herefter blev historien udgivet i bogform, også i 1969.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Maigret og dræberen&s=dkbooks

