
Led ikke efter mig
Hent bøger PDF

Harlan Coben

Led ikke efter mig Harlan Coben Hent PDF Forlaget skriver: Mesteren af ’Domestic Suspense’ er tilbage med
endnu en stærk familiehistorie.

Med et salg på flere end 70 mio. bøger på verdensplan og som manuskriptforfatter til tv-serien SAFE, den
første af en lang række kommende Netflix-serier, behøver Harlan Coben næppe nærmere introduktion. Nu er
han tilbage med endnu en fængslende ’domestic thriller’ om en familie, hvis trygge forstadstilværelse bliver

undermineret af mørke kræfter ...

Simons familie er tæt på at gå i opløsning. Hans teenage datter er stukket af hjemmefra og har gjort det klart,
at familien ikke skal lede efter hende. Men Simon kan ikke bare give slip på sin datter, han vil finde hende
for enhver pris. Han stopper ikke, selv om hans eftersøgning fører ham direkte ind i en mørk og farlig verden,

og før han ved af det, er både hans eget og hans families liv i fare ...
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