
Arvingene


«Og da blir endelig formuen til Thornthwaite-slekten min! Sjakk 
matt, unge herskap. Sjakk matt!» 

Arvingene handler hovedsakelig om tvillingene Ovid og Lorelli 
Thornthwaite som, helt siden de ble født har prøvd å ta livet av 
hverandre. Grunnen til dette er at de er foreldreløse og når de 
fyller 18 år vil de dele en stor arv mellom seg. Dette har 
foregått så lenge de kan huske på herregården de bor på. 
Dagen tvillingene fyller 13 år blir de enige om våpenhvile. 
Ingen skal foreløpig prøve å ta livet av den andre mer. Ikke noe 
mer forgiftning, pirajaer, sprengstoff eller sabotasje. Selv om 
begge to er med på avtalen tar ikke mordforsøkene slutt. Er 
det noen som prøver å få avtalen brutt? Eller er det en av 
tvillingene (eller begge?) som er så vant med det at de ikke 
klarer å slutte? Kan de stole på de ansatte på gården? Kan de 
stole på hverandre? Kan de stole på gode venner? Kan de 
stole på noen i det hele tatt?


Denne boken er skrevet av Gareth P. Jones som ble født i Birmingham, 30. desember 1973.

Han har skrevet flere bøker, Arvingene ble hans femte bok, som kom ut kun et år etter den siste 
boka i hans første serie: «The dragon detective agency». Etter det har han skrevet mange bøker, 
blant annet «Familieforbannelsen» og denne bokas oppfølger, Arvingene og den tvilsomme 
onkelen! 


Jeg synes dette er en kjempegod bok som er veldig lett å like. Dette var en av de beste bøkene 
jeg visste i en periode. Den avslører ingen ting før slutten, den gir seg ikke! Det er mysterium på 
mysterium helt til de siste ti sidene der alt løser seg. Ikke nok med at den er veldig spennende, 
det var også kapitler jeg ikke kunne la være å le høyt, så høyt at moren min banket på døra og 
lurte på hva som foregikk. Den passer egentlig nokså godt for alle aldere, men jeg vil anbefalte 
den mest for ca. 4. til 7. klasse. 




Jeg gir boken terningkast 4 fordi det er ikke det beste jeg har lest, men det er 
definitivt en god bok. 


Astrid, 7. trinn


