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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 & Bahnhof nu
genudgiver i smukke, moderniserede udgaver med to romaner i hvert bind. Her foreligger bind 3, som
rummer romanerne Pietr fra Letland (1931) og Mordet ved vejkrydset (1931). Pietr fra letland Maigret

underrettes om, at den berygtede forbryder Pietr fra Letland er på vej til Paris. Han iler til Gare du Nord for at
foretage en arrestation, blot for i toget at finde liget en mand, hvis udseende svarer til beskrivelsen af Pietr.
Men Pietr har i mange år drevet et kamæleonagtigt spil med identiteter – og er det virkelig ham, der har mødt

sin skæbne på togets toilet? Mordet ved vejkrydset Et vejkryds i nærheden af Paris bliver med et slag
forvandlet til gerningssted, da liget af den jødiske juvelhandler Isaac Goldberg dukker op. Maigret ankommer
til stedet og kommer snart i meget nær kontakt med de mennesker, der bebor vejkrydsets tre huse. Romanen

blev filmatiseret i 1932 af den store franske instruktør Jean Renoir.
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