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bondesamfund, der er i centrum i Georges Simenons "Rapport om en ukendt". En mand bliver fundet ilde

tilredt ved siden af sin cykel, men ingen kan forstå, hvordan han kan komme så slemt til skade ved at falde på
sin cykel, så derfor tilkaldes både læger og politi. Den sårede plejes på en af gårdene, og det står snart klart, at
forholdet mellem bønderne ikke er helt så godt, som de på overfladen giver udtryk for. 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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