
 
 
Ny thriller av Harlan Coben 
Det har kommit en ny bok av Harlan Coben. Den heter Sex år och handlar om Jake Sanders, en helt vanlig man 

som arbetar som collegeprofessor på den amerikanska östkusten. Han trivs med sitt arbete och har ett till 

synes bra liv. För sex år sedan möte han Kvinnan i sitt liv, Nathalie.  Problemet är bara att hon, efter en 

sommars intensiv förälskelse, abrupt lämnar honom för att gifta sig med en annan man. Dessutom avtvingar 

hon honom ett löfte att han aldrig ska söka upp henne igen. 

I sex år har Jake tänkt på henne varje dag och i sex år har han hållit sitt löfte. Men en dag får han syn på en 

dödsannons för Todd, mannen som Nathalie gifte sig med. Han är alltså död och Jake känner sig därmed löst 

från sitt löfte. Nu vill han hitta Nathalie. 

Jake reser till Todds begravning men det visar sig att Todds änka inte alls är Nathalie utan en helt annan 

kvinna. Så var är Nathalie?  Trots att ingen överhuvudtaget verkar känna till henne fortsätter Jake sitt sökande. 

Det blir början på en serie allt mer obehagliga och våldsamma händelser, där Jake efterhand inser att han 

dragits in i en mycket farliga situation men också att det inte längre finns någon väg tillbaka. 

Tyvärr tycker jag inte att Sex år är någon av Cobens bättre böcker. Den är spännande men intrigen känns väl 

krystad och Jakes sex år långa förälskelse/besatthet känns även den väl osannolik. Naturligtvis kan man inte 

begära att en thriller ska vara rätt igenom realistisk men man måste ändå känna att det som händer skulle 

kunna inträffa, inom berättelsens ramar. 

Kanske är jag allt för kritisk, boken har nämligen fått flera goda recensioner i amerikanska tidningar och flera 

Cobenkännare på nätet tycker att den är riktigt bra. Själv skulle jag hellre vilja rekommendera någon av 

Cobens böcker om sportagenten Myron Bolitar som jag tycker fungerar mycket bättre både vad det gäller intrig 

som personernas bevekelsegrunder för sina handlingar och tankar. 

Kanske är det så att jag har lättare att acceptera en thrillerintrig om den utspelar sig i ett redan ganska 

osannolik universum med agenter, skumma maffiosos och förmögna och våldsamma vänner. Om historien 

däremot utspelar sig i en mer realistisk och vardaglig miljö kommer jag på mig själv med att allt som oftast 

tänka att, nej detta är för otroligt - och därmed brister den överenskommelse som bör finnas mellan en 

thrillerförfattare och hens läsare: Jag som läsare, tror på det du berättar inom denna historias ramar. 

Så, kära läsare om du inte har något emot thrillers i vardagliga miljöer med en vardaglig hjälte, är Sex 

år säkert en riktigt bra och spännande historia men om du fungerar mer som jag så välj en Myronbok i stället. 

Och har du redan läst dem allihop, så vänta och hoppas att nästa bok av Coben blir en i den serien i stället. 
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