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Seks år Harlan Coben Hent PDF Forlaget skriver: 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 .

 

Forlaget skriver: 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 .
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