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Hvem dræbte Belle? Georges Simenon Hent PDF Spencer Ashby og hans kone får besøg af datteren til en af
ægteparrets venner. Belle er ung og smuk, og der er ingen tvivl om, at hun selv er klar over det. En morgen
findes Belle kvalt på sit værelse, og ingen ved, hvad der er sket. Spencers kone har været til bridge, og

Spencer er den sidste, der har set Belle i live. Mistanken falder derfor naturligt på ham, men han nægter at
have myrdet den unge pige. Politiet kan ikke bevise noget, men mistanken hænger ved Spencer, og i den lille

by, hvor ægteparret bor, går snakken. 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.

 

Spencer Ashby og hans kone får besøg af datteren til en af
ægteparrets venner. Belle er ung og smuk, og der er ingen tvivl om,
at hun selv er klar over det. En morgen findes Belle kvalt på sit

værelse, og ingen ved, hvad der er sket. Spencers kone har været til
bridge, og Spencer er den sidste, der har set Belle i live. Mistanken
falder derfor naturligt på ham, men han nægter at have myrdet den
unge pige. Politiet kan ikke bevise noget, men mistanken hænger ved
Spencer, og i den lille by, hvor ægteparret bor, går snakken. 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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