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I SEKS ÅR HOLDT HAN SIT LØFTE.  NU VIL HAN FOR ENHVER PRIS FINDE HENDE. 
 
Det er seks år siden, Jake Fisher var vidne til, at han livs kærlighed, Natalie, giftede sig med en 
anden mand. I seks år har Jake begravet sig i sit arbejde som universitetslærer. I seks år har han 
holdt sit løfte til Natalie om at lade hende være i fred, og i seks år har tanken om Natalie og 
hendes ægtemand, Todd, pint og plaget ham.  
 
Men de seks år har på ingen måde gjort kål på Jakes følelser for Natalie, og da han ved et tilfælde 
falder over Todds dødsannonce, kan han ikke nære sig for at deltage i begravelsen. Her får han et 
glimt af Todds enke, sådan som han havde håbet – men kvinden er ikke Natalie … 
 
Jake sætter sig straks for at opklare, hvad der er sket med Natalie, og inden længe er han viklet ind 
i et spind af løgne og bedrag, der er tæt på at koste ham livet … 
 
Anmelderne har kaldt Seks år for Cobens mesterværk og bogen strøg, ligesom de seneste syv 
krimier fra Harlan Cobens hånd, direkte til tops på de amerikanske bestsellerlister ved udgivelsen.  
 
Det siger kollegerne om Harlan Coben: 
”Ingen skruer et plot bedre sammen end Harlan Coben!” – Dan Brown 
"En ven gav mig Harlan Cobens første bog i gave. Jeg slugte den på en nat og bestilte derefter alle 
hans andre romaner på internettet. Jeg læste jeg dem alle i ét stræk, bjergtaget af, hvordan han 
kombinerer spænding, humor, vold og stensikker stilistik. Det er ikke mange forfatterskaber, der 
kan bære sådan en omgang. Men jeg kan ikke få nok af Harlan Coben!" – Liza Marklund 
 
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. Harlan Cobens seneste krimi på dansk, Savner 
dig, som udkom i foråret 2015, strøg direkte ind på de danske bestsellerlister. 
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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