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minutiøst udført, at kommissær Alex Cross konkluderer, at der må være en seriemorder på spil. Med en

kombination af knivskarp intuition og udvikling af gerningsmandens psykologiske profil finder Cross frem til
den britiske diplomat Geoffrey Shafer som hovedmistænkt. Men kan han bevise det i retten, inden morderen
slår til igen? Og er det overhoveder Shafer, der står bag mordene, eller har Cross‘ intuition for en gangs skyld
spillet ham et puds? "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.

 

Washington D.C. rystes af en række brutale mord, der er så minutiøst
udført, at kommissær Alex Cross konkluderer, at der må være en
seriemorder på spil. Med en kombination af knivskarp intuition og
udvikling af gerningsmandens psykologiske profil finder Cross frem
til den britiske diplomat Geoffrey Shafer som hovedmistænkt. Men
kan han bevise det i retten, inden morderen slår til igen? Og er det
overhoveder Shafer, der står bag mordene, eller har Cross‘ intuition
for en gangs skyld spillet ham et puds? "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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=De fire ryttere&s=dkbooks

