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Tyrannen på Trevellin Georgette Heyer Hent PDF Fra sin himmelseng på godset Trevellin regerer den gamle
og tilsyneladende sindssyge Penhallow med hård hånd over hele sin store familie, der i bund og grund består
af individer, der er lige så sære som godsejeren selv. Da den gamle tyran findes myrdet i sin seng, er det ikke
lettelse, men panik, der griber godsets beboere, for politiundersøgelsen bevæger sig ud i alle mørke afkroge
og helt ind til skeletterne i skabene, og på kryds og tværs af familien mistænker alle snart hinanden for

mordet. Georgette Heyers Tyrannen på Trevellin er en både morsom og spændingsfyldt klassisk
kriminalroman, der går helt tæt på livet og tonen i en familie fra den engelske overklasse. Georgette Heyer
(1902-1974). Engelsk forfatterinde, især kendt for sine historiske romancer og for sine detektivromaner. Hun
udgav sin første roman som 19-årig og blev hurtigt populær blandt læserne. Hendes detektivromaner blev til i
samarbejde med hendes mand, som fandt på et plot, hvorefter Heyer udviklede historien og de karakterer, der

befolker den.
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