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Första boken i världssuccéserien om Alex Cross

»James Patterson är Mästaren. Punkt.« | IAN RANKIN

»Tämligen hårdkokt [...] bra berättat, med många överraskande
vändningar.« | LOTTA OLSSON, DN

I spindelns nät inleds med den dubbla kidnappningen av dottern till
en berömd Hollywood-skådespelerska och finansministerns unge

son. Och det är bara början...

Gary Soneji är en mordisk seriekidnappare som tänker begå
århundradets brott. Alex Cross är den briljante, analytiske

mordutredare som ställs emot honom. Jezzie Flanagan är chef på
Secret Service - och den tredje parten i en av deckargenrens mest

sällsamma konstellationer.

Alex och Jezzie kommer varandra nära under utredningen. Men
tidpunkten är den sämsta tänkbara. Gary Soneji är i toppform, och



det senaste av hans vedervärdiga brott har skett i Alex distrikt och
mitt framför näsan på Jezzies mannar.

Alex ställs inför den ultimata prövningen: Hur överlistar man en
genialisk psykopat?

JAMES PATTERSON har haft fler New York Times-bästsäljare än
någon annan författare genom tiderna, vilket har gett honom en plats
i Guinness Rekordbok. Sedan hans första roman vann Edgar-priset
1977 har hans böcker sålt i mer än 300 miljoner exemplar. Alex

Cross-romanerna är de senaste 25 årens mest populära deckarserie - I
spindelns nät är den första boken i serien.

»Att James Patterson är världens mest populära thrillerförfattare är
inget mysterium. Han har en kuslig förmåga att skapa levande,

realistiska karaktärer och perfekta intriger i blixtrande tempo. För att
uttrycka det enkelt: Ingen gör det bättre.« | JEFFERY DEAVER

»Bortom alla siffror ska vi inte glömma att ingen blir så här stor utan
att ha en fantastisk berättartalang, och det har James Patterson, med

råge. Alex Cross-serien bevisar det.« | LEE CHILD

»I spindelns nät är den bästa thriller jag har läst på många år.« |
NELSON DEMILLE
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