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Fredløs Georges Simenon Hent PDF "Fredløs" er den spændende fortælling om en landflygtig polak, der har
bosat sig i Frankrig, hvor han er en del af en polsk bande, der står bag en række brutale overfald på

fjerntliggende gårde. Men en dag beslutter han sig for ikke at ville være med til forbrydelserne mere, og han
stikker af fra det hele.

Pludselig er han fredløs – både for samfundet og for forbryderne.

Kun hans pige støtter ham stadig, men hun får kun ringe tak, og deres tilværelse er en evig kamp for at holde
hovedet oven vande.

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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