
"Coben er et fænomen." - The Times 

 

Harlan Coben: Et farligt match 

Krimi 

I denne overraskende og spændingsfyldte krimi afslører et chokerende genetisk match en 

families mørkeste hemmelighed. Den amerikanske krimiforfatter Harlan Coben, som på 

verdensplan har solgt over 75 millioner bøger, leverer med Et farligt match endnu en 

plotstærk New York Times-bestseller.  

 

Wilde er vokset op på egen hånd i naturen og har ingen erindring om, hvor han kommer fra – han 

ved intet om sin fortid og sine forældre. Indtil nu. 

 

Da Wilde får en uventet besked fra en online DNA-database om et match med sin biologiske far, 

bringer det ham tættere på sin fortid, end han nogensinde har drømt 

om. Men mødet med faren giver flere spørgsmål end svar.  

 

Wilde fortsætter ufortrødent sin søgen efter sin familie på DNA-hjemmesider, og kommer i 

kontakt med sin grandfætter, som forsvinder lige så hurtigt, som han er dukket op. Wilde kommer 

på sporet af mystiske og farlige fællesskaber på internettet, og da folk omkring ham begynder at 

dø én efter én, bliver det langsomt klart, at en seriemorder er på færde – og at det næste offer 

måske er Wilde selv.  

 

Et farligt match er en selvstændig efterfølger til Drengen fra skoven.  

 

"Denne spændingsfyldte krimi bliver med garanti et stort hit." - Library Journal 

 

"Sindssygt medrivende." - Sunday Mirror 

 

"Et farligt match cementerer Coben som ekspert i plot og historiefortælling." - Bookreporter 

 

"Hvis du kunne lide Netflix-serien Stay Close, skrevet af Harlan Coben, så skal du uden tvivl 

tilføje Et farligt match til din læseliste." - CNN 

 

"Harlan Coben er den moderne mester i overraskende plot." - Dan Brown 

 

Harlan Coben (f. 1962) er en amerikansk bestsellerforfatter til en lang række thrillere og krimier, 

heriblandt Drengen fra skoven, Sig ikke noget og Giv ikke slip, og kaldes med god grund 

”Thrillerkongen”. Hans bøger er oversat til 45 sprog og har solgt over 75 mio. eksemplarer i hele 

verden. Udover at være succesfuld krimiforfatter er Coben medskaber af de populære Netflix-



serier The Stranger, Gone for Good og Stay Close, som er baseret på hans bøger af samme navn. 

Han er bosat i New Jersey med sin kone og deres fire børn. 
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