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De sammensvorne Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: "De sammensvorne" er den intenst fortalte
historie om episoden, der fik Joseph Lamberts liv til at blive delt i to: livet før og efter ulykken.

Joseph er i sin bil på vej hjem sammen med sin sekretær, da han i høj fart er ved at blive ramt af en bus.
Mirakuløst undviger han, men bussen kollidere i stedet først med et træ og derefter med en mur. Kollisionen

starter en brand i bussen og alle på nær én omkommer.

Men alt det finder Joseph først efterfølgende ud af, for han har taget en skæbnesvanger beslutning og er kørt
videre uden at se sig tilbage.

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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