
Svensk krimistjerne leverer overbevisende psykologisk spændingsdrama 

 

Camilla Sten: Arvtageren 

Spændingsroman 

Fortidens mørke familiehemmeligheder dukker op til overfladen på en afsidesliggende svensk 

herregård, da en ung kvinde kommer på sporet af sin dystre familiehistorie. Arvtageren er en 

urovækkende spændingsroman om arv og dystre hemmeligheder skrevet af den internationale 

krimistjerne Camilla Sten, der i år kan opleves på Krimimessen i Horsens.  

  

Da Eleanors mormor bliver myrdet i sit hjem, ser Eleanor ved et tilfælde morderen flygte fra 

gerningsstedet, sekundet inden hun opdager sin mormor forbløde ihjel i entréen. Men Eleanor er 

klinisk ansigtsblind, og da politiet beder hende beskrive gerningsmanden bagefter, kan hun intet 

huske.  

 

Da boet efter mormoren gøres op, viser det sig til Eleanors store forbløffelse, at hun har efterladt 

sig en stor herregård, som Eleanor intet kender til. Sammen med sin kæreste, moster og en 

advokat rejser Eleanor op til huset for en weekend for at lære sin arv at kende og for at finde frem 

til sandheden om sin mormor: Hvem var hun egentlig? Hvem har myrdet hende? Og hvorfor holdt 

hun herregården hemmelig? 

 

Men det mystiske hus viser sig at gemme på langt flere hemmeligheder end det, og langsomt 

vækkes en glemt historie fra fortiden til live. Det står dog hurtigt klart for Eleanor, at nogen vil 

gøre alt for at forhindre hende i at finde frem til den skæbnesvangre sandhed. 

 

"En psykologisk spændingsroman rig på gode karakterer … Camilla Sten er on a roll." - Publishers 

Weekly 

 

"Efter succesen med debuten Den forsvundne by har Camilla Sten sat barren tårnhøjt for bog 

nummer to – men hun har gjort det igen … Det er en spændingsfyldt og uhyggeligt tilfredsstillende 

spændingsroman, som er helt umulig at lægge fra sig." - Mystery and Suspense Magazine 

 

"Ingenting er, hvad det ser ud til at være … som læser forsøger man at forstå, men så snart man 

tror sig sikker, viser det sig, at noget helt andet er på færde. Og til sidst ved vi bare én ting: Det er 

helt umuligt at stoppe med at læse!" - Kapprakt 

 

Camilla Sten (f. 1992) er en svensk forfatter. Siden hun var barn, har hun elsket at skrive historier, 

og hun har i dag udgivet flere romaner for både børn og voksne, bl.a. spændingsromanen Den 

forsvundne by, som blev hendes store gennembrud internationalt, og som er solgt til filmatisering 

hos Nordisk Film. Arvtageren udkommer i 8 lande, heriblandt USA. 
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