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En formodentlig sindssyg person overfalder kvinder i ly af mørket og
stikker dem ned med en kniv. Fra alle sider bestormes Maigret om hurtigt at få nedkæmpet dette uhyre. Hver
gang smutter morderen væk, inden nogen får en chance for at se ham. Men så beslutter Maigret sig for at

opstille en fælde for ham. En kvindelig betjent påtager sig den farlige rolle som lokkedue, men går morderen
i fælden?

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 Forlaget Rosenkilde

& Bahnhof nu genudgiver i moderniserede udgaver.
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