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Savner dig Harlan Coben Hent PDF Forlaget skriver: Kat Donovan er kriminalbetjent ved NYPD og single.
Da hun en aften surfer på et datingsite på nettet, falder hun over en profil, der umiddelbart ligner enhver
anden, men hun får et chok, da hun nærstuderer det vedhæftede fotografi. Manden på billedet er hendes

tidligere forlovede, Jeff, som knuste hendes hjerte - og som hun ikke har set i 18 år. Kat bliver overvældet af
håb. Måske er det nu, hun omsider kan lægge fortiden bag sig og komme videre? Men da hun kontakter Jeff,
går det snart op for hende, at der er noget helt galt - og snart viser det sig, at der er kræfter på spil, som ikke
viger tilbage for noget som helst i jagten på bytte. Kat bliver inddraget i en efterforskning, der sætter hendes
følelser for alle, der har stået hende nær, på en prøve, og efterhånden som hun bliver suget ind i mørket, må

hun mobilisere alle sine kræfter for at finde en vej tilbage...
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