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Far og søn Georges Simenon Hent PDF Kort efter fødslen af deres søn forlader Dave Galloways kone dem
begge to. Sønnen Ben er kun et halvt år gammel, og de næste femten år vier Dave til at sørge for, at sønnen

får en god opvækst
Men så en dag stjæler Ben sin fars bil og stikker af med sin jævnaldrende kæreste. Faren er overbevist om, at
Ben bare afreagerer og har brug for at gøre oprør. Den illusion brister dog, da politiet ringer på hans dør ...

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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