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Hold hovedet koldt, Jeeves P.G. Wodehouse Hent PDF Forlaget skriver: Hold hovedet koldt, Jeeves! Sir
Watkyn Basset og hans ganske forfærdelige familie bor på Totleigh Towers og er blandt de sidste mennesker i
verden, Bertie Wooster har lyst til at bo sammen med. Men allige-vel må han og den allestedsnærværende
Jeeves begive sig til Totleigh, da Bertie bliver alarmeret af et rygte, som kan risikere at få dyb indflydelse på
hans fremtidige liv - og ikke på nogen god måde, forstår han. Ankommet til Totleigh roder Bertie sig som

sædvanlig ud alskens ulykker - ofte selvforskyldte. Men heldigvis har han sin Jeeves med, og hvor Jeeves er,
er der en redning.

Om forfatteren: P.G. Wodehouse (1881-1975), engelsk forfatter, især af de mere muntre genrer. Er blevet
kaldt "Verdens morsomste forfatter" og var i sin samtid meget læst og højt elsket. Umådelig produktiv, skrev
flere hundrede noveller, omkring halvtreds romaner og var medforfatter på et stort antal lystspil og operetter.
Gennem tiderne er hans bøger blevet oversat til alverdens sprog og solgt i millionvis. En særstatus blandt
hans værker indtager fortællingerne om den uforligneligt morsomme engelske butler, Jeeves.  "Wodehouses
idylliske verden ældes aldrig. Han vil virke befriende også på kommende generationer. Han har skabt en

verden, vi kan leve i og fryde os over." - Evelyn Waugh         
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