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Den Første var kun begyndelsen .

I Justin Cronins anmelderroste roman Den Første gik et skræmmende regeringseksperiment på tolv
dødsdømte fanger og en lille forældreløs pige grueligt galt. Forsøget skulle teste, om et virus fra flagermus
kunne kurere sygdomme som kræft, men de tolv udviklede sig i stedet til blodtørstige dræbermaskiner, og
deres ofre blev forvandlet til vampyrer. Snart var den civiliserede verden, som vi kender den, ved at falde

fuldstændig fra hinanden.

De Tolv er fortsættelsen på historien ...

En lille gruppe bestående af blandt andre den mystiske og karismatiske Amy kæmper for at holde sig i live i
det undergangskaos, de befinder sig i. I samarbejde med en anden gruppe overlevende sætter de jagten ind på
de oprindelige tolv inficerede i et forsøg på at redde menneskeracen. Men de er helt uvidende om, at spillet
har ændret sig. Deres fjende har en ny fremtidsvision, som er langt mere dyster end bare menneskehedens

udslettelse. Hvis De Tolv skal bekæmpes, er den, der tør stå op imod dem, nødt til at ofre alt.

Den desperate kamp for overlevelse intensiveres, men er enden nær?
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