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belgiske forfatter Georges Simenon ikke færre end 75 romaner om den piberygende parisiske
kriminalkommissær Jules Maigret. En forrygende serie, som Forlaget Rosenkilde & Bahnhof nu genudgiver i

moderniserede udgaver. Her foreligger bind 11, som rummer romanen Maigret og mordet ved grænsen
(1932). På privat anmodning af Anna Peeters er Maigret inviteret til Givet i Ardennerne for at bevise familien
Peeters uskyld eller rettere broren Joseph Peeters’ uskyld. Joseph er mistænkt for at stå bag den unge kvinde
Germaines forsvinden. En kvinde, han har en lille søn uden for ægteskab med, som hans familie betaler til.

Familien Peeters ikke som de andre. De er flamlændere – badet i både hengivenhed og had for deres successer
– og stenrige. Rygter vil dog vide, at deres velstand er baseret på smugleri og sortbørshandel under Anden
Verdenskrig. Da Germaines lig bliver fundet, står det klart, at forbrydelsen er mere end brutalt udført, og

Maigret kommer på hårdt arbejde. 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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