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En yderligtgående højreorienteret gruppe, der kalder sig "Strejkebryderne", går i Gideons fælde, da de vil

udnytte en truende strejke i Londons havn til at skabe politisk uro og voldelige sammenstød.
Kriminalinspektør Gideon har fået tip om, at noget er i gære, og får afværget optøjerne ved hjælp af sine gode

forbindelser til pressefolk. Flere hundrede højreorienterede bliver arresteret, men hjernen bag gruppen
fortsætter ufortrødent sin fanatiske kamp mod alt, hvad han betragter som ødelæggende for Englands storhed.
Det omfatter også at bekæmpe indvandring af især ikke-hvide mennesker, og han viger ikke tilbage for at

udrydde indvandrere i hobetal. Gideon får pressen til at sætte fokus på menneskesmuglerne og
boligspekulanterne, der udnytter indvandrerne, og det bringer hans liv i fare, fordi han for de højreorienterede

bliver symbolet på det, de hader.

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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