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Da inspektør West fra Scotland Yard vil komme en skrigende kvinde til undsætning, får han til sin egen store
overraskelse smidt Vitriol i ansigtet. En eller anden har forsøgt at blinde ham! Hos Scotland Yard arbejder
man snart ud fra teorien om, at det er kvindens forsmåede elsker, der står bag det voldsomme overfald. Men
så modtager Wests kone et anonymt trusselsbrev, og det står klart for West, at en uhyggelig person et eller

andet sted derude nærer et indædt had til ham.

John Creasey (1908-1973), engelsk forfatter og politiker. En ud over alle grænser produktiv forfatter - skrev
mere end 600 romaner under intet mindre end 28 pseudonymer. Vidt berømmet, prisvindende og meget læst i

sin samtid, skrev inden for snart sagt alle romangenrer; men blev af sine læsere mest elsket for sine
kriminalromaner, hvoraf mange var serier med mange bind. En af hans bedst kendte hovedpersoner er

kriminalkommissær Roger West fra Scotland Yard. Af kendere placeres Creasey fuldt ud på linje med Georges
Simenon og Erle Stanley Gardner.
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