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Barbaroux og nonnerne Erik Pouplier Hent PDF Livet går sin vante gang i Clos-de-Provence, men der er
optræk til alvorlige problemer. Otte nonner har installeret sig i et forfaldent slot uden for den lille by. At de
har gjort det uden gejstlig tilladelse, er hvad det er, men at de tilsyneladende har en mandsperson boende hos
sig, er noget, der kan sætte sindene i bevægelse. Og rygtet siger, at det ikke er en hr. hvem-som-helst, men
selveste Guds søn. Ikke alle tror dog på den historie. Politichef Grely mener, at der er tale om en eftersøgt

storsvindler, og ser i en anholdelse den mulighed for forfremmelse, han altid drømmer om. Desuden har Grely
et horn i siden på nonnerne, fordi de lader hånt om banaliteter som fartgrænser og parkeringsbøder. Grely går
til sin ven Barbaroux, som straks er klar til at hjælpe. Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit arbejde som
journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i
Provence i Frankrig, og han har endvidere skrevet flere uformelle og hyggelige guidebøger om regionen

baseret på hans mange ferier og ophold der. Erik Poupliers dameglade slagter Barbaroux fra den provencalske
landsby Clos-de-Provence bliver igen og igen midtpunkt for kriminalgåder i Provences ellers så idylliske

omgivelser, mens han kæmper for at holde sin umedgørlige kone Florianne nogenlunde tilfreds.

 

Livet går sin vante gang i Clos-de-Provence, men der er optræk til
alvorlige problemer. Otte nonner har installeret sig i et forfaldent slot
uden for den lille by. At de har gjort det uden gejstlig tilladelse, er
hvad det er, men at de tilsyneladende har en mandsperson boende
hos sig, er noget, der kan sætte sindene i bevægelse. Og rygtet siger,
at det ikke er en hr. hvem-som-helst, men selveste Guds søn. Ikke

alle tror dog på den historie. Politichef Grely mener, at der er tale om
en eftersøgt storsvindler, og ser i en anholdelse den mulighed for
forfremmelse, han altid drømmer om. Desuden har Grely et horn i

siden på nonnerne, fordi de lader hånt om banaliteter som
fartgrænser og parkeringsbøder. Grely går til sin ven Barbaroux, som
straks er klar til at hjælpe. Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit

arbejde som journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt
forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i



Frankrig, og han har endvidere skrevet flere uformelle og hyggelige
guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og ophold der.
Erik Poupliers dameglade slagter Barbaroux fra den provencalske
landsby Clos-de-Provence bliver igen og igen midtpunkt for

kriminalgåder i Provences ellers så idylliske omgivelser, mens han
kæmper for at holde sin umedgørlige kone Florianne nogenlunde

tilfreds.
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