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Edderkoppens spind James Patterson Hent PDF "De to børn sov fast efter den beroligende indsprøjtning. Så
anbragte han dem forsigtigt i det underjordiske skjulested. Her ville ingen kunne finde dem. Ikke før han

ønskede det."

Rigmandsbørnene Maggie Rose Dunne og Michael Goldberg er blevet kidnappet fra deres privatskole i
Washington. FBI-agenten Jezzie Flanagan og detektiven Alex Cross bliver sat på sagen. Men børnene er som

sunket i jorden – bogstaveligt talt. Den ukendte bortfører, der kalder sig Mr. Chips, kræver 10 millioner
dollars i løsepenge for Maggie Rose. Han får pengene – men frigiver ikke pigen. Og den lille Michael findes

voldtaget, lemlæstet og død.

Hele nationen er rystet. Affæren minder om 1930‘ernes Lindbergh-sag, der dengang satte hele verden på den
anden ende. Og det er netop, hvad den kyniske forbryder ønsker. Han vil være berømt – og rig. Og det
lykkes… Men hvem er forbryderen? Og hvad kan få en person til at handle så grusomt og nådesløst?

"Edderkoppens spind" blev i 2001 filmatiseret med Morgan Freeman i rollen som Alex 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.

 

"De to børn sov fast efter den beroligende indsprøjtning. Så anbragte
han dem forsigtigt i det underjordiske skjulested. Her ville ingen

kunne finde dem. Ikke før han ønskede det."

Rigmandsbørnene Maggie Rose Dunne og Michael Goldberg er
blevet kidnappet fra deres privatskole i Washington. FBI-agenten
Jezzie Flanagan og detektiven Alex Cross bliver sat på sagen. Men
børnene er som sunket i jorden – bogstaveligt talt. Den ukendte
bortfører, der kalder sig Mr. Chips, kræver 10 millioner dollars i
løsepenge for Maggie Rose. Han får pengene – men frigiver ikke
pigen. Og den lille Michael findes voldtaget, lemlæstet og død.

Hele nationen er rystet. Affæren minder om 1930‘ernes Lindbergh-
sag, der dengang satte hele verden på den anden ende. Og det er

netop, hvad den kyniske forbryder ønsker. Han vil være berømt – og



rig. Og det lykkes… Men hvem er forbryderen? Og hvad kan få en
person til at handle så grusomt og nådesløst? "Edderkoppens spind"
blev i 2001 filmatiseret med Morgan Freeman i rollen som Alex

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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