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igen. Men Cross‘ arbejde, der i forvejen er yderst farligt, risikerer nu at gå ud over både ham og hans nye
kæreste. Han involveres i sin karrieres sværeste sag. Der er to mordere på spil, en i USA og en i Europa, og
begge er enige om, at kun Alex Cross er en værdi modstander. Samtidig dukker Cross‘ værste modstander,

den geniale og grusomme morder Gary Soneji, op i hans liv igen, og han har ikke andet i hovedet end at tage
hævn over Cross. "Alex Cross" er titlen på serien om kriminalassistenten af samme navn, der gang på gang
må bevæge sig ind i det komplicerede net, der er seriemordere og andre kriminelles sind. Serien består af
mere end 12 bind, hvoraf flere er filmatiseret. James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står
bag et væld af spændende krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er

blevet oversat til flere sprog og har opnået stor succes over hele verden.

 

For første gang, siden Alex Cross mistede sin kone, er han forelsket
igen. Men Cross‘ arbejde, der i forvejen er yderst farligt, risikerer nu
at gå ud over både ham og hans nye kæreste. Han involveres i sin
karrieres sværeste sag. Der er to mordere på spil, en i USA og en i
Europa, og begge er enige om, at kun Alex Cross er en værdi

modstander. Samtidig dukker Cross‘ værste modstander, den geniale
og grusomme morder Gary Soneji, op i hans liv igen, og han har
ikke andet i hovedet end at tage hævn over Cross. "Alex Cross" er
titlen på serien om kriminalassistenten af samme navn, der gang på
gang må bevæge sig ind i det komplicerede net, der er seriemordere
og andre kriminelles sind. Serien består af mere end 12 bind, hvoraf
flere er filmatiseret. James Patterson (f. 1947) er en amerikansk
forfatter, der står bag et væld af spændende krimier og thrillere,

hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet
oversat til flere sprog og har opnået stor succes over hele verden.
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