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Katten Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Marguerite og Emile har begge haft hver deres at kæmpe
med i fortiden, og begge har været præget af ensomhed i deres alderdom. Så da de finder hinanden er de sikre

på, at de har fundet lykken.

Men det, der skulle have været et fredsommeligt og rart otium, udvikler sig hurtigt til et voksende gensidigt
had imellem dem. Til sidst er hadet så voldsomt, at deres kommunikation er reduceret til de sårende sedler, de

udveksler.

Imens er spørgsmålet: Hvor længe kan et sådant forhold få lov til at udvikle sig, før det ender katastrofalt?

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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