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Sneen var sort Georges Simenon Hent PDF Den unge mand Frank Friedmaier er kendt som en kynisk og
afstumpet mand. Han er vokset op sammen med sin mor, der har forkælet ham ud over alle grænser, og Frank

er som voksen blevet en mand, der konstant søger at overskride grænser.
Så da han på baren Timo's kommer i kontakt med byens kriminelle liv, tager han gerne imod udfordringerne

og spændingen; velvidende at det kan blive hans undergang.
Spørgsmålet er, hvorfor Frank bliver ved med at gå ned ad den destruktive vej, i stedet for at tage imod den

hjælp han får tilbudt fra den unge kvinde, der er hovedkulds forelsket i ham?

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.

 

Den unge mand Frank Friedmaier er kendt som en kynisk og
afstumpet mand. Han er vokset op sammen med sin mor, der har

forkælet ham ud over alle grænser, og Frank er som voksen blevet en
mand, der konstant søger at overskride grænser.

Så da han på baren Timo's kommer i kontakt med byens kriminelle
liv, tager han gerne imod udfordringerne og spændingen; velvidende

at det kan blive hans undergang.
Spørgsmålet er, hvorfor Frank bliver ved med at gå ned ad den

destruktive vej, i stedet for at tage imod den hjælp han får tilbudt fra
den unge kvinde, der er hovedkulds forelsket i ham?

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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