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

moderniserede udgaver. Her foreligger bind 19, som rummer romanen Maigret og den noble dommer (1942).
Maigret og den noble dommer Maigret er blevet forflyttet til den franske provins, og han må nu vænne sig til
den lille bys helt anderledes mennesker og atmosfære efter Paris’ storbyliv. Det stille liv bliver pludselig
afbrudt, for en dag opsøger en gammel kone Maigret og fortæller ham, at der hos hendes nabo, dommer
Forlacroix, foregår mærkelige ting. Maigret bliver overbevist om, at konen taler sandt, og følger hende til

hendes lille by. Her overværer han om natten, hvorledes en mand slæber en sæk med en tung genstand ud fra
dommerens hus, ned mod vandet. Manden viser sig at være dommeren selv, og der er et lig i sækken. Er

dommeren morder? Politikommissær Maigret synes ikke, det er sandsynligt. Han virker så distingveret. Men
kan en nobel dommer ikke også være en morder? 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.

 

I perioden mellem 1930 og 1972 skrev den belgiske forfatter
Georges Simenon ikke færre end 75 romaner om den piberygende
parisiske kriminalkommissær Jules Maigret. En forrygende serie,

som Rosenkilde & Bahnhof nu genudgiver i moderniserede udgaver.
Her foreligger bind 19, som rummer romanen Maigret og den noble
dommer (1942). Maigret og den noble dommer Maigret er blevet

forflyttet til den franske provins, og han må nu vænne sig til den lille
bys helt anderledes mennesker og atmosfære efter Paris’ storbyliv.
Det stille liv bliver pludselig afbrudt, for en dag opsøger en gammel
kone Maigret og fortæller ham, at der hos hendes nabo, dommer



Forlacroix, foregår mærkelige ting. Maigret bliver overbevist om, at
konen taler sandt, og følger hende til hendes lille by. Her overværer

han om natten, hvorledes en mand slæber en sæk med en tung
genstand ud fra dommerens hus, ned mod vandet. Manden viser sig
at være dommeren selv, og der er et lig i sækken. Er dommeren
morder? Politikommissær Maigret synes ikke, det er sandsynligt.
Han virker så distingveret. Men kan en nobel dommer ikke også
være en morder? 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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