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Lurende løvlogik Steen B.J. Hent PDF Forlaget skriver: En mor flytter i rækkehus med sine to børn for at
komme lidt væk fra den tilsodede bymidte. Det viser sig blot ikke at være den rene idyl, som den lille familie

er flyttet til. Det hele begynder med, at den ældste af kvindens børn, drengen Viggo Villads, forsvinder
sporløst. Det skal vise sig, at der sker flere uhyggelige ting for den lille familie. Team Milton, bestående af
Ella, Li-Mei og Ibsen, sættes på sagen, og der ledes efter en børnelokker eller pædofil, som kunne være

gerningsmand til de uhyggelige ting, der sker for familien. Det viser sig hurtigt for Team Milton, at sagen er
mere kompleks end som så, og sagen tager flere uventede drejninger i jagten på en eller flere gerningsmænd.

Ella må gå fra sagen, da hun skal opereres, og Ibsens personlige problemer på hjemmefronten med sin
psykiske ustabile kæreste, Søs, spidser også til med uløste konflikter til følge.     

Uddrag af bogen 
“Ja, du formoder. Måske har de fået så meget kulilte i kroppen, at hjernen ikke har fået ilt nok nok; de vågner
måske nok op, men må leve resten af livet som denne her asparges på stykket med hamburgerryg,” udbrød

Ella og holdt en slatten asparges mellem sin tommeltot og pegefinger.  
“Ella, nu overdramatiserer du da vist lidt,” sagde Ibsen og drak en slurk af sin øl. “Ja, gid det var så vel, men

jeg er bekymret,” fortsatte hun.  
“Ella, jeg er sikker på, at Li-Meis arrangement med tæpperne har beskyttet dem i lang tid, inden kulilten er
trukket ind gennem tæppet. Faktisk, da jeg gik ind i rummet, så trak jeg luft ned i lungerne, så jeg er sikker

på, at der er håb,” forklarede Ibsen. Milton kiggede på Ella.       

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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