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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 22, som rummer romanen Maigret og den stædige pige (1944). Félicie på 24 år har været
husholderske hos Jules Lapie, der er blevet skudt på sit værelse i huset. Félicie holder stædigt fast i, at der
ikke har været nogen på besøg, selv om beviserne siger noget andet. Maigret tager til Montmartre for at
afhøre den myrdedes nevø, Jacques Pétillon, men mens de står på et gadehjørne, bliver Pétillon skudt.

Umiddelbart efter begravelsen kører Félicie til Paris, og det lykkes en betjent at opspore hende, mens hun
bevæger sig rundt i byen uden at afsløre sit ærinde. Félicie volder Maigret mere hovedbrud end alle de

hårdkogte drenge, han har ekspederet i fængsel. 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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