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Arven efter Jane Steen Steen B. J. Hent PDF Forlaget skriver: Forældrene har lidt teenageproblemer med
Jane. Derfor sendes Jane som en ung pige fra gymnasiet i Egå til Boston i et år for at være ung pige i huset.
Det går blot ikke efter planen i USA, for Jane flygter fra Boston til New York og mister kontakten med sine
forældre hjemme i Egå ved Århus. Nogle år senere kontakter Janes forældre politiet i Aarhus, for at de kan

undersøge, hvad der skete med deres datter. Derfor sendes Ella og Ibsen til New York for at finde en
forklaring. Li-Mei fra efterforskningsholdet bliver involveret i sagen på en helt særlig måde. I sidste øjeblik
går det op for Ella og Ibsen, at arven efter Jane er helt uvurderlig og unik og må beskyttes, før det er for sent.
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