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Harlan Coben 

Savner dig 
Krimi 
 

”Ingen skruer et plot bedre sammen end Harlan Coben!” – Dan Brown 
 
Han forlod hende. Nu er han tilbage.  
Eller er han?  
 

Kat Donovan er kriminalbetjent og single. Da hun en aften surfer på en datingsite på nettet, falder 
hun over en profil, der umiddelbart ligner enhver anden, men hun får et chok, da hun nærstuderer 
det vedhæftede fotografi. Manden på billedet er hendes tidligere forlovede, Jeff, som knuste 
hendes hjerte – og som hun ikke har set i 18 år. 
 

Men snart er håb afløst af rædsel, da det går op for Kat, at noget er helt galt. Inden længe er hun 
inddraget i en efterforskning, som udfordrer hendes følelser for alle, der nogensinde har stået 
hende nær – og samtidig kommer hun alt for tæt på en koldblodig organisation, som ikke viger 
tilbage for noget som helst i jagten på sit næste bytte. 
 

Det skriver kollegerne om Harlan Coben: 

”Ganske enkelt en af de bedste forfattere nogensinde …” – Gillian Flynn 
 
”Jeg kan ikke få nok af Harlan Coben!” – Liza Marklund  
 
”Læg mærke til Harlan Coben. Han er klog, han er morsom, og han har noget på hjerte.” – Michael 
Connelly  
 
Det skriver den internationale presse om Savner dig: 
 
”Kunne være hans bedste roman indtil nu. Den vil blive revet ned af hylderne. Bestil mange 
eksemplarer hjem. ” – Library Journal  
 
”Coben trækker de forskellige handlingstråde sammen med mesterlig autoritet.” – Financial Times  
 
”En thriller, der er fuldstændig umulig at lægge fra sig.” – Publishers Weekly  
 
Harlan Coben, f. 1962, har skrevet en lang række krimier, hvoraf de fleste har ligget øverst på 
bestsellerlisterne, både i hjemlandet USA og mange andre lande. Han kaldes ikke uden grund 
’Thrillerkongen’: hans bøger er oversat til 41 sprog og solgt i flere end 60 mio. eksemplarer verden 
over. Som den eneste forfatter nogensinde er han blevet tildelt de tre amerikanske litteraturpriser: 
The Edgar Award, The Shamus Award og The Anthony Award. Coben bor i New Jersey, USA, med sin 
kone, som han har været sammen med i 33 år, og deres fire børn.  
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Forlagets pris: 249,95 
Intropris: 79,95 – så længe lager haves 
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