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Manden med den lille hund Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: Felix Allard har både kone, børn og
en lille hund ved navn Bib. Men han bærer også på en stor hemmelighed fra sin fortid. En hemmelighed, der
involverer en begivenhed så traumatisk, at han har mistet lysten til at leve. Derfor har han skubbet sin familie

væk, og hunden Bib er hans eneste levende selskab.
I et forsøg på at gøre op med fortiden beslutter Felix sig for at skrive sine erindringer ned – og for første gang

nogensinde fortælle omverdenen om den traumatiske hændelse.

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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