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Giv ikke slip Harlan Coben Hent PDF En mystisk ulykke, en hemmelig klub, et regnskab der skal gøre op. I

15 år har politimanden Nap Dumas forsøgt at finde svaret på, hvad der i virkeligheden skete med hans
tvillingbror, som blev fundet omkommet sammen med sin kæreste på togskinnerne i udkanten af Naps

barndomsby. Få dage efter ulykken slog hans livs kærlighed, Maura, op med ham og gik under jorden. Nu, 15
år senere, nærmer Nap sig omsider et gennembrud i efterforskningen. Noget tyder på, at de to sager er

forbundet, men sandheden viser sig at være langt mere grum og foruroligende, end han nogensinde havde
forestillet sig. Med sin sædvanlige flair for spænding og indsigt i menneskets psyke dykker Harlan Coben ned
i de store hemmeligheder og små løgne, der kan ødelægge et forhold og en familie, ja endda en hel by. Giv

ikke slip er inspireret af virkelige hændelser fra Cobens egen opvækst.
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