Ny fænomenal New York Times-bestseller fra Harlan Coben
Harlan Coben: Drengen fra skoven
Nr. 1 på New York Times' bestsellerliste

Thrillermesteren Harlan Coben er tilbage med en ny chokerende pageturner om mysterier og
hemmeligheder i et lille samfund.

I en skov tæt på en lille by finder man en dreng, som tilsyneladende har levet længe i naturen helt alene.
Han har ingen erindring om, hvor han kommer fra, og politiet opgiver at finde hans familie og overgiver
ham til de sociale myndigheder i den nærmeste by. Medierne døber ham Wilde.

30 år senere er Wildes historie stadig et mysterium. Efter en tid i militæret, er han flyttet tilbage til naturen
og har det bedst udenfor. Da en lokal teenagepige, forsvinder, beder den berømte TV-advokat Hester
Chrimstein, der dækker sagen, Wilde om hjælp. Hester og Wilde er forbundet ved en fælles tragedie i
fortiden. Hun ved, at han har særlige evner og måske kan finde Naomi, der er en outsider som ham selv.
Wilde må vende tilbage til det det lokalsamfund, som aldrig tog ham til sig, og hvor de magtfulde er
beskyttet af stærke kræfter. Her får han færten af en grusom hemmelighed, der kan ødelægge millioner af
menneskers liv. Og så forsvinder endnu en teenager fra byen...

Anmeldercitater:

”Hver gang man tror, at Coben har leveret sit livs bedste pageturner, skriver han en ny thriller, der formår
at overgå den forrige.” - San Francisco Chronicle

“Et must-read for alle fans af mysterier og thrillere.” - Providence Journal

”Intens fra første side med dramatiske plottwists … En mesterlig historiefortæller.” - Library Journal

”Harlan Coben er en forfatter, der aldrig svigter.” - Lee Child

”Verden skal holde godt øje med Harlan Coben. Han er klog, sjov og han har noget på hjerte.” - Michael
Connelly

Harlan Coben kaldes ikke uden grund for ”Krimikongen”: Hans bøger er oversat til mere end 40 sprog og
solgt i over 70 mio. eksemplarer verden over. Som den første forfatter er han blevet tildelt alle de tre
amerikanske litteraturpriser: The Edgar Award, The Shamus Award og The Anthony Award. Harlan Coben
bor i New Jersey med sin hustru og deres fire børn.
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