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En forbryderliga af høj intelligens iværksætter en storslået sabotage mod alle Londons kraftværker. Der er
blot ganske få minutter, til katastrofen vil indtræffe. Vil det lykkes kommissær Gideon fra Scotland Yard at
afværge den i tide? Gideon må sætte alle kræfter ind for at hamle op med forbryderhjernerne. Det står hurtigt
klart, at skurkene ikke skal regnes til de små fisk, men er drevne herrer fra et helt andet samfundslag. Man

kan blive helt stakåndet af at følge Gideon og hans mænd i deres nervepirrende kapløb med tiden.
 

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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