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Maigret og ambassadøren Georges Simenon Hent PDF Den franske politikommissær Jules Maigret er ikke
just tilfreds, da han bliver kaldt til det franske udenrigsministerium i Quai d'Orsay. Men ministeriet har brug

for hans hjælp, og han tager fluks afsted for at opklare det mystiske mord på den pensionerede franske
ambassadør, der er blevet fundet likvideret i sin lejlighed i Paris. 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. 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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