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Barbaroux sidste tørn Erik Pouplier Hent PDF Livet går sin gang i den lille provencalske by, Clos-de-
Provence, men der er sket visse forandringer. Slagter Barbaroux har solgt sin forretning til Francis og Nicole,
som fører den videre med nye tiltag som færdiglavet mad, der kan bestilles pr. telefon, efter at kunden på

nettet har studeret menuen. Barbaroux ryster på hovedet over de nye tider, og han har lidt svært ved at vænne
sig til at være pensionist og også kun at drikke én pastis om dagen, som hans læge har påbudt ham. Nu får
han tid til sammen med sin ven, grønthandleren, at gøre et forsøg på at afmystificere en ruin, som i mange år
har været plaget af spøgelser og derfor ikke kan sælges. Men spøgelsesjagten går galt, de to mænd kommer
for tæt på et mord og bringes i en alvorlig knibe. Den myrdede er en skrupelløs jordspekulant, og den slags er
ikke populære i Provence. Der er flere mistænkte, bl.a. en russer der er kommet til byen for at købe ruinen og

forvandle den til et mondænt slotshotel.
Barbaroux beslutter sig til at tage en sidste tørn. Han vil skaffe beviset for, at den mand, som han mistænker

for mordet, kan blive afsløret, men det bliver noget af et mareridt for ham.

 

Livet går sin gang i den lille provencalske by, Clos-de-Provence,
men der er sket visse forandringer. Slagter Barbaroux har solgt sin
forretning til Francis og Nicole, som fører den videre med nye tiltag
som færdiglavet mad, der kan bestilles pr. telefon, efter at kunden på
nettet har studeret menuen. Barbaroux ryster på hovedet over de nye
tider, og han har lidt svært ved at vænne sig til at være pensionist og
også kun at drikke én pastis om dagen, som hans læge har påbudt

ham. Nu får han tid til sammen med sin ven, grønthandleren, at gøre
et forsøg på at afmystificere en ruin, som i mange år har været plaget
af spøgelser og derfor ikke kan sælges. Men spøgelsesjagten går galt,

de to mænd kommer for tæt på et mord og bringes i en alvorlig
knibe. Den myrdede er en skrupelløs jordspekulant, og den slags er
ikke populære i Provence. Der er flere mistænkte, bl.a. en russer der

er kommet til byen for at købe ruinen og forvandle den til et
mondænt slotshotel.

Barbaroux beslutter sig til at tage en sidste tørn. Han vil skaffe
beviset for, at den mand, som han mistænker for mordet, kan blive

afsløret, men det bliver noget af et mareridt for ham.
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