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For fire år siden dræbte mangemillionæren Borgman sin første hustru, og Gideon vil have ham dømt for det.

Men det er ikke uden omkostninger for hverken Gideon eller Scotland Yard, for Borgman er både
mediemogul og har beskyttere på højeste niveau. Og da det eneste vidne i sagen er meget utilbøjelig til at
samarbejde, må Gideon bruge al sin snilde og alle sine evner for at knække koden. I bedste J.J. Marric stil
væver der sig desuden flere bihandlinger fra Londons underverden ind i hovedhandlingen, blandt andet

jagten på en seksualforbryder, et mord på en politistikker og en dopingaffære på galopbanen.

J.J. Marric - bag dette pseudonym gemmer sig et af den engelske kriminallitteraturs største navne: John
Creasey (1908-1973). Af kendere placeres han fuldt ud på linje med Georges Simenon og Erle Stanley

Gardner. Serien om kriminalkommissær Gideon er blandt hans største internationale successer.
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