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Ved vejs ende Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: I blandt sine venner går han kun under navnet P.
M., og han nyder respekt på den sociale rangstige, hvor han befinder sig på de øverste trin. Det har krævet

hårdt arbejde og et enormt slid at kæmpe sig vej til toppen, for P. M. kommer fra fattige kår.
Så da hans yngre bror, Donald, en dag dukker op på hans store farm i Arizona, må P. M. tage nogle
beslutninger, der kan få store konsekvenser – både for hans karriere og for ham som menneske.

Donald er stukket af fra det fængsel, hvor han har siddet i to år for at have skudt og muligvis dræbt en
politibetjent, og nu beder han sin bror om hjælp.

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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