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Arven efter Jane Steen Buus Johannesen Hent PDF Forældrene har lidt teenageproblemer med Jane. Derfor
sendes Jane som en ung pige fra gymnasiet i Egå til Boston i et år for at være ung pige i huset. Det går blot
ikke efter planen i USA, for Jane flygter fra Boston til New York og mister kontakten med sine forældre

hjemme i Egå ved Aarhus.
Nogle år senere kontakter Janes forældre politiet i Aarhus, for at de kan undersøge, hvad der skete med deres
datter. Derfor sendes Ella og Ibsen til New York for at finde en forklaring. Li-Mei fra efterforskningsholdet
bliver involveret i sagen på en helt særlig måde. I sidste øjeblik går det op for Ella og Ibsen, at arven efter

Jane er helt uvurderlig og unik og må beskyttes, før det er for sent.

Uddrag af bogen
Efter det lange kys tog han tuschen frem og gav hende den.

”Måske du selv vil tilføje noget på låsen?”
”Den er da ellers perfekt som den er, men et hjerte kan da aldrig skade”, sagde hun smilende og tog tuschen
og lavede et flot hjerte under deres navne. ”Sådan,” sagde hun så og spurgte, ”hvor skal vi så hænge den?”

Hun kiggede på stålrækværket på broen. Det var allerede fyldt med utallige låse.
”Der,” sagde han, og de rakte sammen låsen ud så den fik fat i rækværket og klikkede som tegn på, at den var
låst. Han tog nøglen og kastede den ud i East River floden under broen. De kiggede begge ned og så, at den

fløj forbi de tre rækker af biler under dem.

Om forfatteren
Steen B. J. (f. 1965) skriver en serie af krimier med hverdagsrealisme, der henvender sig til krimiinteresserede
læsere i alle aldre og mest handler om mennesker og skæbnefortællinger frem for blod, sex, vold og action.
Sproget er hverdagsagtigt og uden manipulerende billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en unik
frihed til selv at danne sig uforglemmelige og personlige billeder ud fra de menneskelige relationer i den

fremadskridende handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.
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