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FORTIDEN LIGGER BAG DEM . TROR DE .

 Engang levede Megan det vilde liv. Nu fører hun en stille tilværelse i forstæderne med mand og børn. End
ikke hendes nærmeste kender til hendes fortid. Jack er politimand og besat af en uopklaret sag om en

familiefar, der forsvandt sporløst for 17 år siden. Ray var engang en af de fotografer, man spåede en stor
fremtid. Nu er han 40 år og lever af at optræde som paparazzo for rige, forkælede børn, som er besatte af

tanken om at blive celebrities. De lever alle i skyggen af fortiden.

 Men da Ray en dag tager et afslørende billede, sætter det gang i en stribe hændelser, der får alle tre til at
indlede et farefuldt opgør med fortidens hemmeligheder og løgne...

 Endnu en gang har Coben leveret en pageturner om, hvad der lurer lige under den pæne overflade, og med
Bliv hos mig cementerer han sin status som mesteren inden for domestic suspense.

 Den udenlandske presse om Bliv hos mig: "En af Cobens allermest spændende bøger." - VG (Norge)
"Historien er intens, karaktererne interessante og han skriver formidabelt." - The Huffington Post "En mester

på toppen." - The Associated Press
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