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Arverækkefølgen Steen B.J. Hent PDF Forlaget skriver: Molise er direktør på en stor låsefabrik med over 50
ansatte, hvor hendes egen søn Bror er ansat. Brors søn William og dermed Molises barnebarn skulle egentlig
være tredje generation i låsefabrikken. Sådan kunne det være, men en række hændelser og begivenheder

ændrer dramatisk på dette faktum. Team Milton inddrages i sagen, og fokus rettes på Brors delagtighed i disse
hændelser, der viser sig at være mere komplekse end først antaget. Li-Mei mener, at hændelserne måske har
noget at gøre med et tankstationsoverfald for næsten 40 år siden. Søs er deprimeret, efter at mødet med Ibsens
ekskone Lisanne var en fiasko, så hun har efterladt et afskedsbrev. Hun er tilsyneladende sporløst forsvundet,

men Ibsen opgiver ikke håbet om at finde hende.     

Uddrag af bogen
”Jo, det kan vi godt,” svarede Bror straks uden at vide, hvad det ville sige at være blodsbrødre. Men når man
kun har en irriterende søster, hvem vil så ikke gerne have en bror og derved blive blodsbrødre? Men Bror

gjorde store øjne, da Arno tog sin lommekniv frem og åbnede den. 
”Jeg skærer et lille snit på min tommeltot, og bagefter gør du det samme, og så blander vi blodet ved at sætte
hver vores tommeltot mod hinanden. Herefter er vi blodsbrødre resten af livet og vil altid hjælpe hinanden,”

forklarede Arno. Bror nikkede forbløffet og blev helt hvid i hovedet, da Arno fik blodet frem på sin
tommeltot. 

”Hit med tommeltotten,” sagde Arno til Bror.       

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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