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Corners findes myrdet, falder mistanken hurtigt på vagabonden Josef Kowalczyk. Der opstår hurtigt
lynchstemning i den lille by, men Dommer Shinn og hans gæst Johnny Shinn insisterer på, at sagen skal
prøves ved retten. Efterforskningen afslører flere spor, der kunne tyde på, at morderen er en helt anden.

"Landsby i oprør" er forfatterpseudonymet Ellery Queens første krimi, der ikke også handler om den fiktive
detektiv Ellery Queen. Ellery Queen er både en fiktiv karakter og et fælles pseudonym for to fætre fra

Brooklyn, New York – Daniel Nathan, alias Frederic Dannay, og Manford Emanuel Lepofsky, alias Manfred
Bennington Lee – som sammen skrev mere end 30 romaner og flere novellesamlinger under Ellery Queen-
pseudonymet. Den fiktive Ellery Queen er krimiforfatter og amatørdetektiv, og han bistår sin far, der er

politiinspektør i New York, med at løse forvirrende mordgåder.
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