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De grønne skodder Georges Simenon Hent PDF I "De grønne skodder" stiller Georges Simenon et afgørende
spørgsmål: Hvilke konsekvenser har det for mennesker at nå sine drømme? Romanen fortæller historien om
den berømte og succesfulde skuespiller Maugin, der har opnået alle sine professionelle drømme. Han er en
anerkendt kunstner og på sin karrieres højdepunkt. Men bag facaden er Maugin en træt mand, der har svært
ved at holde til det evige pres, der bliver lagt på ham. Derfor beslutter han sig for at vende ryggen til det hele:
karrieren, successen, pengene, berømmelsen og drømmen ... 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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