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Manden fra London Georges Simenon Hent PDF Fra sit sporskifterhus ved havnebyen Dieppe kan Maloin
holde øje med alt, hvad der sker nede ved havnen og omkring tolden. En dag ser han en mistænkelig mand,
der smider en kuffert over hegnet. På den anden side står en anden mand klar til at modtage. Senere mødes de
to mænd på havnen, hvor de kommer i klammeri, hvilket resulterer i at den ene mand bliver slået i havnen
sammen med kufferten. Senere samme dag beslutter Maloin sig for at undersøge sagen, og han dykker ned
efter kufferten – der viser sig at være fuld af penge. Men den anden mand er stadig på jagt efter kufferten,
politiet er på sporet af ham, og før Maloin ved af det, er han blevet trukket ind i et net af kriminalitet og

hemmeligheder. 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.

 

Fra sit sporskifterhus ved havnebyen Dieppe kan Maloin holde øje
med alt, hvad der sker nede ved havnen og omkring tolden. En dag
ser han en mistænkelig mand, der smider en kuffert over hegnet. På
den anden side står en anden mand klar til at modtage. Senere mødes

de to mænd på havnen, hvor de kommer i klammeri, hvilket
resulterer i at den ene mand bliver slået i havnen sammen med

kufferten. Senere samme dag beslutter Maloin sig for at undersøge
sagen, og han dykker ned efter kufferten – der viser sig at være fuld
af penge. Men den anden mand er stadig på jagt efter kufferten,

politiet er på sporet af ham, og før Maloin ved af det, er han blevet
trukket ind i et net af kriminalitet og hemmeligheder. 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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