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I det første kaos efter Anden Verdenskrig eksisterede der ikke nogen strategi for tilfangetagelsen og
retsforfølgelsen af de skyldige, og mange af krigens forbrydere havde held til at flygte.

En af dem, der var ansvarlig for at komme til bunds i Naziregimets krigsforbrydelser, var den tyskfødte
britiske jøde Hanns Alexander. Under sin medvirken i efterforskningen i koncentrationslejren Belsen blev han
så chokeret over de rædsler, der var gået for sig, at han besjælet af en stærk trang til retfærdighed begyndte at

tage ud på efterforskningstogter som selvbestaltet Nazijæger. Inden længe havde hans metode vist sig
frugtbar, og han havde held til at opspore og anholde adskillige krigsforbrydere. Siden blev han rekrutteret af

den britiske efterretningstjeneste som leder af en efterforskningsstyrke med det formål at stille de højest
rangerende tyske nazister for retten.

Det var denne mand, der endte med at opspore og tilfangetage verdenshistoriens største massemorder,
kommandanten af Auschwitz, Rudolf Höss.

Bogen skildrer ikke blot Höss’ flugt og tilfangetagelse, men kommer også langt ind under huden på det
menneske, som iværksatte verdenshistoriens største folkemord, samtidig med at han levede et harmonisk

familieliv med sin kone og børn i en villa, der lå så tæt på de store krematorier, at huset var indhyllet i røgen
fra resterne af de mange jøder, der endte deres dage i Auschwitz.
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