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Den storsäljande författaren är tillbaka med en ny rafflande thriller!
Polisdetektiven Kat Donovan upptäcker sin ex-fästmans profil på en dejtingsajt, och innan hon vet ordet av är
hon en hemsk konspiration på spåren. En konspiration där beräknande monster lurar på de mest sårbara och
törstande ...
Samtidigt förtärs Kat av en utredning som ställer hennes känslor för alla dem som stått henne nära på hårt
prov, hennes exfästman, hennes mamma och slutligen hennes pappa som varit död i närmare två decennier och
vars mord aldrig blev uppklarat. Med sitt eget och andras liv som insats balanserar Kat mellan det förflutna
och nuet i jakt på sanningen.
Saknar dig är en isande thriller om de band som håller oss fast i det förflutna, och de band som förenar oss.
Med osviklig berättarförmåga blottlägger Coben människans sårbarhet. Romanen nominerades även till Bästa
thriller 2014 (Goodreads).

En av Cobens bästa någonsin. The Globe and Mail
Omöjlig att lägga ifrån sig. Publishers Weekly
En spännande, hårdkokt thriller om kärlek, lögner och hemligheter. Borås Tidning
Actionfylld bladvändare med överraskande och oväntade vändningar. BTJ
Fiffig intrig. Lotta Olsson, Dagens Nyheter
Väldigt spännande, fängslande & underhållande!!! Jennies Boklista
Mycket bra psykologisk thriller. Johannas Deckarhörna
Rekommenderar absolut den här boken. Bims blogg
Väldigt, väldigt spännande. Fantastiska berättelser
Helt omöjlig att lägga undan. Vargnatts bokhylla
Högt tempo, spännande. Boklysten
Coben i sitt esse! Fru E:s böcker
En toppenbok. Boktokig
Flott lykt med bilde av en engel og teksten : jag saknar dig. Denne flotte lykten er laget av barnekreftfondet å
en familie som har mistet sitt barn i kreft. Den. Kjøp Innan jag kände dig på CDON.COM. Lave priser og rask
levering. CDON.COM bruker cookies. Jag saknar dig mindre och mindre. 3. Om du letar efter nån. 4. Jag
saknar dig handler om Tina og Priscilla, to identiske tvillinger i tenårene som bor med sin mor og far i en liten
by i nærheten av Piteå. Sporliste. Destruktiv blues; Jag saknar dig mindre och mindre; Om du letar efter nån;
Nåt annat än det här; Under löven; Du är nog den; Dom som bländats av ljuset Majas Lyktor Telysholder "Saknar dig" (267-161016). Denne nydelige telyslykten er en minneslykt tilegnet en herlig liten jente ved navn
Lovisa som forlot oss.
Vi saknar dig hos oss. Du spred så mycket glädje runt dig. Du var omtänksam och ville alltid det bästa för
alla. Det finns inte ord för att beskriva hur saknad. Ingen saknar mej i m - www.nilsgunnar.com. Svensk
Musikk. Ensam i et regn. Fremling. Vid en liten fiskeha. Sommarn 68. MED DIG VILL JAG LEV. Himlen
och østerlen. Saknar dig (It’s A Little Too Late) 8.
Vagabond. 9. Nere på söder. 10. Det smil du gav (Av hela mitt hjärta) 11. Dig vil jeg elske (Dig ska jag älska)
12. Også på resten av Innan Jag Kände Dig tar Horn for seg kjærligheten. Jag saknar dig mindre och mindre
03. Om du letar efter nån 04. Nåt annat än det här Sangeren er blitt forlatt, og hun synger at hun «Saknar dig
nu. Best er «Velkommen hjem», den smygende «Tätt inntil dig.

