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En skrig flænger luften, og kriminalinspektør West får øje på en kvinde i et vindue, der ser ud til at ville kaste
sig ud over kanten. Hendes spædbarn er blevet myrdet! Og hun er ikke den eneste sørgende nybagte mor:
Inden for tre døgn er der sket yderligere to barnemord i samme bydel - og der har været fremsat trusler mod
andre babyer. Efterhånden som West dykker ned i sagen, går det op for ham, at der er mere på spil i denne sag

end en sindssyg morders tilfældige indskydelser.

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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