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posen indtil han ved et salgsbesøg støder ind i den forførende Phyllis - femme fatale og i øvrigt gift med den

mand, han forsøger at sælge en forsikring.

Som hemmelige elskere indleder de to et rænkespil af dimensioner, hvor de vil myrde manden og indkassere
hans livsforsikring. Det skal ligne en ulykke, og gerne en togulykke, for i så fald får man dobbelt dækning.

Dobbelt dækning er James M. Cains krimi-klassiker fra 1936, der som et katalog i amoral viser, hvor kynisk
mennesker kan opføre sig, når det handler om at tilfredsstille trangen til lyst og penge.

Romanen er filmatiseret i den berømte opførelse Kvinden uden samvittighed fra 1944 af Billy Wilder med
filmdivaen Barbara Stanwyck i hovedrollerne. Den blev nomineret til syv Oscars og har opnået kultstatus som

noir-film.
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