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Tvangsarv Tue Holm Christensen Hent PDF Historien om et ældrekollektiv, der er truet af opløsning indefra.
Man tager selv affære – med fatale konsekvenser. Benedikte (72), alderspræsident i kollektivet, vinder et stort
beløb i Lotto, som hun vil bruge på at lette kollektivets økonomi. Men hun er tvunget til at skifte med sin
søn, der blev sendt til USA som 15-årig. Sønnen John har udviklet sig til en ubehagelig og grådig tabertype
og kollektivet udfordres alvorligt i sin sammenhængskraft. Benedikte – og kollektivet - kræver at John
accepterer tvangsarv med kontant udbetaling. Det ender galt. Den midaldrende, let overvægtige politisk

aldeles ukorrekte, cigaretrygende kriminalforfatter og jagtentusiast, Bernhard Braasch, er på sommerferie hos
kollektivet og deltager i efterforskningen sammen med en mager, yngre, kvindelig kriminalassistent.

Forfatteren Tue Holm Christensen (tlf 45 80 77 01 , mail: tueholmc@email.dk) har 9 udgivelser bag sig (de
fleste på bibliotekerne) og er inspireret fra et par sommerferier i Hopballe Vandmølle sidst i 70’erne.

www.hopballe.dk Alle personer er ren digt. Tue Holm Christensen har boet i Søllerød/Rudersdal kommune
mens de sidste otte af hans ni bøger er blevet til.
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