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Døden i gabestokken Georgette Heyer Hent PDF I ly af natten findes liget af den lidet afholdte Andrew
Vereker gemt af vejen på et lager. Inspektør Hannasyde bliver med det samme sat på sagen, men finder hurtigt
sig selv fanget imellem den alenlange liste af mistænkte og den excentriske Vereker-familie. For at opklare
mordet er han derfor nødt til at benytte sig af alle sine detektivevner, når han presses til sin absolutte grænser

i dette første bind i serien om Hannasyde.

Døden i gabestok er den første af fire værker om inspektør Hannasyde, der stilles over for den ene mordgåde
efter den anden i denne række af klassiske "whodunit"-bøger, hvor blandt andet familieintriger og mørke

hemmeligheder blot er noget af den modstand, som Hannasyde møder på sin vej.

Georgette Heyer (1902-1974) var en britisk forfatter, der er mest kendt for sine Jane Austen-inspirerede
historiske romancer og sine thrillere. Hun udgav i en årrække både en romantisk roman og en thriller om året,

og var en aktiv forfatter indtil sin død i 1974, hvor 48 af hendes værker stadig var i produktion.
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