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Gideon og floden J.J. Marric Hent PDF Øverstbefalende i Scotland Yard, kriminalkommissær Gideon, får
absolut sin sag for, da han ud over at lede sine sædvanlige tropper også får ansvaret for flodpolitikorpset. Et

korps, der har til formål at overvåge al trafik på Themsen. Underverdenen regerer her på floden, hvor
uhyggelige

hændelser står i kø, og en bande juveltyve planlægger et storstilet kup ombord på en jetset-flodpram. Og da
en 14-årig pige frivilligt lader sig ”bortføre” af en morderisk kidnapper lige foran sin mor, og en ung mand
bliver banket, tortureret og smidt i den mørke flod for at drukne, må Gideon sætte alle sejl ind på hurtigst

muligt at optrævle denne underverden.

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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