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Let at myrde Agatha Christie Hent PDF Den pensionerede politimand Luke Fitzwilliam falder i snak med den
ældre dame Lavinia Pinkerton i toget til London. Han tager det ikke alvorligt, da miss Pinkerton fortæller
ham, at hun er på vej til Scotland Yard for at anmelde en seriemorder, som allerede har dræbt tre mennesker
og snart også vil myrde dr. John Humbleby. Det er først, da han nogle dage senere læser i avisen, at ikke blot
miss Pinkerton men også dr. Humbleby er blevet dræbt, at han fatter interesse for sagen og giver sig til at
grave i den. Agatha Christie (1890-1976) er Englands ukronede krimidronning og skaberen af kendte og
elskede figurer som mesterdetektiven Hercule Poirot og den lettere påtrængende, men ikke desto mindre
geniale Miss Marple. Agatha Christie er den bedst sælgende krimiforfatter i verden, og hendes bøger er

oversat til flere sprog end William Shakespeares. Mange af romanerne er tilmed blevet lavet til både film, TV
og sat op på hæderkronede teatre.

 

Den pensionerede politimand Luke Fitzwilliam falder i snak med den
ældre dame Lavinia Pinkerton i toget til London. Han tager det ikke

alvorligt, da miss Pinkerton fortæller ham, at hun er på vej til
Scotland Yard for at anmelde en seriemorder, som allerede har dræbt
tre mennesker og snart også vil myrde dr. John Humbleby. Det er
først, da han nogle dage senere læser i avisen, at ikke blot miss
Pinkerton men også dr. Humbleby er blevet dræbt, at han fatter
interesse for sagen og giver sig til at grave i den. Agatha Christie
(1890-1976) er Englands ukronede krimidronning og skaberen af
kendte og elskede figurer som mesterdetektiven Hercule Poirot og
den lettere påtrængende, men ikke desto mindre geniale Miss
Marple. Agatha Christie er den bedst sælgende krimiforfatter i
verden, og hendes bøger er oversat til flere sprog end William

Shakespeares. Mange af romanerne er tilmed blevet lavet til både
film, TV og sat op på hæderkronede teatre.
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