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Gideon fra Scotland Yard J.J. Marric Hent PDF En maskeret person har i flere uger skræmt Londons kvinder
fra vid og sans. Han kaldes "Snigeren", fordi han sniger sig ind på sine ofre.

Den øverstbefalende kriminalkommissær ved Scotland Yard har selv taget vagten denne nat, hvor der er
udsigt til den berømte london‘ske tåge. Det er netop det vejr, Snigeren plejer at begive sig ud i for at udøve

sine forbryderiske gerninger, og derfor ønsker kommissær Gideon at være klar.

Snigeren er Gideons store hovedpine. Hans midler til at sprede skræk og rædsel er overraskende baghold,
kvælertag og en kniv. Hidtil har hans mål med overfaldene blot været en hårlok fra hvert offer – men vil han

næste gang blive morder?

Gideon kæmper mod uret!

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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