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Invitation til mord Agatha Christie Hent PDF Rosenkilde & Bahnhof udgiver Agathe Christies romaner.
Bøgerne er sprogligt reviderede. I den lokale avis i landsbyen Chipping Cleghorn bliver der indrykket en

annonce, hvori tid og sted for et mord bebudes. Mon det er en del af en spændende selskabsleg? Gætterierne
blandt indbyggerne er mange – men stor er forbløffelsen, da det virkelig sker! Den lille by bliver grebet af

panik, men den altid rolige og kloge miss Marple bevarer fatningen. Med sin omfattende viden om
menneskelig ondskab og begærlighed og med sit skarpe blik for små detaljer viser hun sig at være en farlig
og dygtig modstander for morderen. Hun må arrangere et lille skuespil for at hjælpe politiet på vej – og alle
implicerede parter bliver tildelt hver deres rolle. Agatha Christie (Lady Mallowan, født Agatha Mary Clarissa
Miller) (1890-1976), britisk kriminalforfatter. En af de til alle tider mest elskede forfattere inden for denne

klassiske genre. Hun skrev omkring 80 kriminalromaner og er – især med disse værker – oversat til alverdens
sprog. Hendes figurer Hercule Poirot og Miss Marple står helt centralt i den britiske kriminaltradition.

Derudover skrev Agatha Christie både noveller og skuespil samt – hvad der måske vil være en overraskelse
for flere – seks kærlighedsromaner under pseudonymet Mary Westmacott. Hendes kriminallystspil The

Mousetrap er det længst løbende teaterstykke i historien.
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Cleghorn bliver der indrykket en annonce, hvori tid og sted for et
mord bebudes. Mon det er en del af en spændende selskabsleg?

Gætterierne blandt indbyggerne er mange – men stor er
forbløffelsen, da det virkelig sker! Den lille by bliver grebet af panik,
men den altid rolige og kloge miss Marple bevarer fatningen. Med
sin omfattende viden om menneskelig ondskab og begærlighed og
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dygtig modstander for morderen. Hun må arrangere et lille skuespil
for at hjælpe politiet på vej – og alle implicerede parter bliver tildelt
hver deres rolle. Agatha Christie (Lady Mallowan, født Agatha Mary



Clarissa Miller) (1890-1976), britisk kriminalforfatter. En af de til
alle tider mest elskede forfattere inden for denne klassiske genre.
Hun skrev omkring 80 kriminalromaner og er – især med disse

værker – oversat til alverdens sprog. Hendes figurer Hercule Poirot
og Miss Marple står helt centralt i den britiske kriminaltradition.
Derudover skrev Agatha Christie både noveller og skuespil samt –

hvad der måske vil være en overraskelse for flere – seks
kærlighedsromaner under pseudonymet Mary Westmacott. Hendes
kriminallystspil The Mousetrap er det længst løbende teaterstykke i
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