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Ringene i Bicêtre Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Der går et chok igennem folk, da en af
landets mest indflydelsesrige mænd, chefredaktøren René Maugras får et hjerteanfald. Han bliver med det

samme indlagt og overlever.
Men da han vågner, har hans liv forandret sig. Ikke udadtil, men på et dybt plan ligger Maugras tilbage med

et overhængende spørgsmål: Hvad nu?
Maugras har været tæt på at miste alt og tager nu sit liv op til overvejelse for at være sikker på, at han ikke

fortryder noget.

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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