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Jake følte det som om han sto og holdt i en tikkende bombe. Langsomt la han brevet til side og stirret på det
neste arket. Mens hjertet banket hardt og hendene skalv, betraktet han det blå blekket og visste inderlig godt at
ordene han skulle lese, ville legge beslag på det neste året av livet hans, kanskje to.
Seth Hubbard er en velstående mann som er døende av lungekreft. Han bor alene like utenfor byen Clanton i
Mississippi. Før han tar livet av seg ved å henge seg i et tre på eiendommen sin, skriver han et nytt testamente,
for hånd. Han sender brevet til den eneste advokaten han stoler på, Jake Brigance.
Seths siste ønske reiser flere spørsmål enn svar, og kommer til å skape store konflikter mellom hans voksne
barn og hans svarte hushjelp Lettie Lang. For å finne svar må Jake langt tilbake i tid, til en forsvunnet bror og
en dypt begravet hemmelighet.
”Velkommen tilbake, Jake ...

[Brigance] er en av de best utviklede og engasjerende karakterene i samtlige av Grishams romaner.”
USA Today
"En av [Grishams] beste. . . Arvingen er en stor litteraturbegivenhet.
The New York Times Book Review
«Kraftfull ... usedvanlig lettlest ... blant hans beste bøker.”
The Washington Post
For fire år siden fulgte politifolk sporene etter en fatal påkjørsel til en skadet Ferrari eid av den styrtrike Red
Bull-arvingen Vorayuth «Boss. På vårparten i fjor la investor og Europris-arving Dag Alexander Høili ut
strandeiendommen Villa Heimro på Nesøya for salg.
Prislappen den gangen var. I Norge har vi såkalt pliktdelsarv. Det betyr at ens barn har krav på 2/3 av det man
etterlater seg.
Som hovedregel kan man altså ikke velge å gjøre et av sine. Arvingen kan vente i 10 år før arven foreldes og
arvingen mister retten til å kreve den. De færreste arvinger somler med å kreve arven. Grunnen til at arv ikke.
Her følger en punktvis oversikt over hvilke skritt som arvingene bør ta når arvelater er gått bort.
Blankettnummer: Q-0160B Sist endret: 15.12.2010 Beskrivelse: Den som ønsker å inngå ekteskap må gi
opplysninger om det er foretatt skifte etter tidligere ekteskap. Notabene har over 57.000 bøker. Du kan kjøpe
på nettsiden og få tilsendt varene, eller hente i en av våre 109 butikker. Notabene - Fordi vi har flere sider
Uskiftet bo – ugyldige disposisjoner over boets midler – også disposisjoner foretatt av arving før dødsfallet
Her finner du informasjon om skattereglene som gjelder ved salg av boligeiendom, fritidseiendom og av tomt.
Reglene ved salg av bolig eller tomt i næringsvirksomhet. Hva kan stå i et testament? Poenget med å skrive
testamente er å bestemme hva som skal skje med formuen etter at du er død. Men kan man bestemme hva som
helst?

