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Elskerinden Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: "Elskerinden" er historien om den midaldrende
advokat Lucien Gobillot, der tilsyneladende har alt: en succesfuld karriere, en behagelig økonomi og et

ægteskab med en smuk kvinde.
Men Lucien sidder fast i sin tilværelse, så da den unge kriminelle Yvette dukker op og vil have ham til at

påtage sig hendes sag om et overfald, svarer han ja.
Det er en håbløs sag, men for Lucien bliver forholdet til Yvette begyndelsen på et nyt kapitel, og det får ham

til at reflektere over den tilværelse, som han finder så indholdsløs og intetsigende.

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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