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Det blå værelse Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Tony og Andree har kendt hinanden siden de
begge var børn, og som voksne indleder de et forhold. Men hvor Tony primært er interesseret i et fysisk

forhold, er Andree klar til at forlade sin mand.

Hun har været forelsket i Tony siden de var børn, presser på, for at få ham til at forlade kone og barn, og
pludselig ser Tony sit liv begynde at falde fra hinanden, da affæren bevæger sig uden for Tony og Andrees blå

værelse.

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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