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Barbaroux og syndfloden Erik Pouplier Hent PDF For syvende gang sker der ting og sager i den provencalske
landsby Clos-de-Provence. Den charmerende og pigeglade slagter Gustave Barbaroux ligger for døden, og
hans kone, Florianne, går i aktion for at redde hans liv. Ved indvielsen af egnens første krematorium afsløres
det, at det allerede har været i brug, og byens frustrerede politichef har dermed fået en mordsag i hænderne,
som måske kan føre til hans længe ønskede forfremmelse. Kommunalvalget nærmer sig, og Barbaroux‘

ærkefjende, fiskehandler Raboulet, er opstillet som kommunistisk borgmesterkandidat med store chancer for
at vinde. Men en om muligt endnu værre katastrofe rammer byen, da den under et frygteligt uvejr bliver

oversvømmet … 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.
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