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ET PERFEKT ÆGTESKAB

EN VELBEVARET HEMMELIGHED

EN FREMMED DER KAN ØDELÆGGE ALT

Adam Price har det hele. En vidunderlig kone, to dejlige sønner, et stort hus og et godt job. Lige indtil en
komplet fremmed mand en dag kommer til byen. Han opsøger Adam og afslører, at hans kone har en dyb

hemmelighed. Adam er forvirret og forbløffet: han troede, han vidste alt om sin hustru. Fra den dag begynder
hans perfekte liv at smuldre, og langsomt går sandheden op for ham.

Han er havnet midt i en større sammensværgelse, og hvis han foretager ét forkert træk, kan det ikke bare
ødelægge hans liv - det kan slå hele hans familie ihjel.

Med flere end 60 millioner solgte bøger på verdensplan er Harlan Coben en af verdens bedst sælgende
spændingsforfattere. Hans romaner ryger direkte ind på bestsellerlisterne verden over og udkommer på 43

forskellige sprog. På dansk er senest udkommet Savner dig og Seks år.
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