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Maigret er overbevist om, at han er en mand i sin bedste alder, men da han alligevel føler sig en smule udkørt,
lader han sin ven, lægen Pardon, undersøge ham. Pardon anbefaler, at Maigret og hans kone tager på et
kurophold, og ægteparret rejser på lægens anbefaling til Vichy. Maigret nyder sin ferie, men har svært ved at
lægge sit detektivgen på hylden.
Særligt en midaldrende kvinde fanger hans opmærksomhed, og også hans kone lægger mærke til hende.
Ferien tager derfor en uventet drejning for ægteparret, da de en dag finder ud af, at den mystiske kvinde er
blevet myrdet. 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. Fransk kriminalserie om den
piberygende kriminalkommissær Jules Maigret, der har viet sit liv til at opklare forbrydelser. Serien består af
75 romaner og 28 noveller oprindeligt udgivet mellem 1930 og 1972.
Le travail de la police à Vichy a pris des formes différentes selon les époques. Maigret à Vichy - Georges
Simenon - Chantage à l'enfant - Maigret fait une cure à Vichy où Hélène Lange se fait assassiner.
com. (1968). Résumé.

10. Et le voici en cure à Vichy, en compagnie de Mme Maigret, obligé de flâner et de boire de l’eau. Vente
de Maigret à Vichy pas cher. j'aime beaucoup. Expï¿½dition sous 24h. Bien qu'elle y ait vécu neuf ans,
personne ne sait rien d'elle. Le voleur de Maigret: la transition du pickpocket. Bien qu'elle y ait vécu neuf
ans, personne. title: Maigret a Vichy). Maigret à Vichy - 1: MAIGRET A VICHY - Maigret takes the waters
- Maigret in Vichy - Georges Simenon - 1967 (Epalinges) The story - a summary: Maigret takes a cure. Achat
Vente, Neuf et Occasion. Georges Simenon.

