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En uge med Gideon J.J. Marric Hent PDF Et mord på Rosenpigen og en masseflugt fra et fængsel i
Manchester er to af kriminalkommissær Gideons problemer. De undvegne er i besiddelse af vitriol og

nitroglycerin, og den ene er en hårdkogt kriminel, som formentlig vil hævne sig på sin kone, der vidnede
imod ham, så han blev fængslet. Da Gideon selv har børn, er det ham magtpåliggende at vise forståelse for, at
sønnen af selv en forhærdet kriminel betragter sin far som en helt, selv om han bevæger sig på den forkerte

side af loven.
Gideon er øverstbefalende kriminalkommissær, og han er inde i samtlige sager i Scotland Yard. Han er hurtig
til at skifte fokus fra den ene sag til den anden, så han er fuldt nærværende, når han arbejder med en sag. Han
er menneskekender, skarpsindig, sympatisk og optaget af, at ikke-skyldige bliver løsladt, når politiets beviser

ikke er overbevisende.
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