
Harlan Coben 
DEN FREMMEDE 
 

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. 

 

ANMELDERNE OM SEKS ÅR 

 

 ”Plottet er knivskarpt, og spændingen er nærmest konstant. Det gør Coben til en af 

de allerbedste. Også denne gang.” Ekstra Bladet 

 

 ”Et heftigt drama fortalt i et godt tempo med masser af rammende replikker.”  Alt for 

Damerne 

 

 "5 stjerner er faktisk for lidt..."  Plusbog.dk 

 

ANMELDERNE OM SAVNER DIG 

 

 ”Ualmindelig veldrejet og spændende krimi om netdating, kønsroller og kærlighed. 

Coben formår på alle måder at holde genrens tunge lige i munden til de allersidste sider.” Politiken 

 ”Harlan Coben forstår i den grad at strikke en overraskende og nervepirrende handling 

sammen ... En krimi fra øverste hylde.”  Familie Journal  

  ”Det er effektiv spænding, skrevet i et mundret sprog, med en overraskende slutning.” 

 Berlingske 

 

 
Harlan Coben (f. 1962) kaldes ikke uden grund ’Krimikongen’: Hans bøger er oversat til 41 sprog og 
solgt i flere end 60 mio. eksemplarer verden over. Som den eneste forfatter nogensinde er Harlan 
Coben blevet tildelt de tre amerikanske litteraturpriser The Edgar Award, The Shamus Award og 
The Anthony Award. Harlan Coben bor i New Jersey, USA, med sin kone og deres fire børn.  
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