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Den oskyldige Harlan Coben boken PDF Matt hamnade under en röjig collegefest på fel plats vid fel tillfälle.
Han försökte avstyra ett slagsmål men blev själv dömd för dråp. Nio år efter avtjänat straff börjar livet se ljust
ut. Matt väntar barn med sitt livs kärlek, Olivia, och yrkeslivet är på topp. Han har en nära relation till sin
döde brors familj och hoppar gärna in som barnvakt när barnflickan är ledig. Men så en dag blir han förföljd
av en okänd man. Senare får han ett underligt videosamtal på sin mobil. Skärmen visar en suddig bild av hans
fru Olivia och en främmande man på ett hotellrum. I ett slag rämnar hans värld. En nunna hittas mördad och
när den mystiske förföljaren också påträffas död riktas misstankarna mot Matt, den f.d. fängelsekunden. Den
problemtyngda mordutredare Loren Muse tar sig an fallet men undersökningen blir mer och mer invecklad
och till slut kopplas FBI in. Loren samarbetar med agenterna men deras underliga beteende gör henne

misstänksam. Är de där för att hjälpa eller för att vilseleda? Loren och Matt var skolkamrater och hon minns
inte honom som en bråkstake. Ett dråp i en hetsig situation behöver inte göra en man till en kallblodig

mördare och Loren börjar ifrågasätta Matts skuld. Matt konfronterar Olivia och det han får veta skakar honom
djupt. Ingenting i hennes bakgrund är sant och nu har en person från hennes förflutna återvänt vilket får
ödesdigra konsekvenser. Personer i deras omgivning är sammanlänkade av ett nät av livsfarliga lögner och
svägerskans nya barnflicka verkar veta mer än hon låtsas om. Ett dödshot vilar över Olivia och Matts starka
motvilja mot polis och myndigheter får dem att ge sig ut på en farlig resa tillbaka till platsen där allt började.
Ett ställe som Olivia trodde att hon för alltid lämnat bakom sig. En värld full av kriminalitet och våld där

utpressning är vardagsmat och man inte tvekar att dra åt tumskruvarna på män högt upp i polishierarkin. När
sanningen uppdagas står Matt inför det största problemet: vem litar på en gammal kåkfarare? Den oskyldige
är en roman om hur livet i ett fasansfullt ögonblick kan förvandlas till en mardröm. Men också om hur man
kan komma tillbaka och skapa ett nytt, bättre liv. Återigen bjuder Harlan Coben på en hisnande skräckfärd

som är omöjlig att hoppa av förrän man har nått det oväntade slutet.
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visar en suddig bild av hans fru Olivia och en främmande man på ett
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där allt började. Ett ställe som Olivia trodde att hon för alltid lämnat
bakom sig. En värld full av kriminalitet och våld där utpressning är
vardagsmat och man inte tvekar att dra åt tumskruvarna på män högt
upp i polishierarkin. När sanningen uppdagas står Matt inför det

största problemet: vem litar på en gammal kåkfarare? Den oskyldige
är en roman om hur livet i ett fasansfullt ögonblick kan förvandlas
till en mardröm. Men också om hur man kan komma tillbaka och
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