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Forbrydelsen ved sluse 14; Den gule hund Georges Simenon Hent PDF Forlaget skriver: I perioden mellem
1930 og 1972 skrev den belgiske forfatter Georges Simenon ikke færre end 75 romaner og 28 noveller om
den piberygende, parisiske kriminalkommissær Jules Maigret. En forrygende serie, som Forlaget Rosenkilde
og Bahnhof tog hul på i foråret 2011 med udgivelsen af de to første romaner, Maigret og hotelmordet (1930)
og Maigret og selvmorderen (1930). Nu kommer bind 2 i serien, Forbrydelsen ved sluse 14 (1931) samt

Maigret og den gule hund (1931), udstyret med et helt nyt forord af sønnen John Simenon.

Forbrydelsen ved sluse 14: Da liget af den fornemme Mary dukker op ved sluse 14 i nærheden af landsbyen
Dizy i Frankrig er Maigret straks på sagen: »Hvordan var kvinden havnet der? Og hvorfor? Det var det

spørgsmål, som politiet i Épernay, anklagemyndigheden, retslægerne, identitetsbureauets teknikere forbløffet
havde stillet sig, og som Maigret nu vendte og drejede inde i sit tykke hoved.«

Maigret og den gule hund: En række gådefulde dødsfald og forbrydelser medfører Maigrets opdukken i den
lille franske havneby Concarneauet, en beskidt og indspist flække. Her må han manøvre sig rundt i et spraglet
persongalleri af tvivlsomme typer, der imidlertid ikke kun tæller mennesker - for vis gul hund lusker rundt.

Georges Simenon (1903-1987), 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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