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Hercule Poirot er sammen med sin ven Arthur Hastings på jagt efter en morder i Frankrig.
Sagerne, de efterforsker, er meget indviklede og peger flere år tilbage til en gammel forbrydelse. Det franske
politi overser et påfaldende bevis, og Poirot må straks træde til. Snart bliver Hastings forelsket i en af de
mistænkte. Den franske betjent Giraud mener først, at Poirot er en sand amatør, men må dog til sidst erkende,
at den lille belgiske detektiv absolut er ham overlegen. Om forfatteren: 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.
APRIL - 30. Har du pop-up-killer. 21. Den største del af Margrethes gravmæle er så godt som færdigt. Se
vores store udvalgog få gode råd til plantning og pasning her på siden. Stå ikke ved min grav og græd. BEK
nr 1718 af 19/12/2017 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer -

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Alle er velkomne, når byvandring. APRIL - 30. Roskilde
Domkirke forventer at. Hvad synes du om Møns Bank. Ertebølle jægerne drev jagt ved kysten, fiskede og.
Store dynger af østersskaller kaldet køkkenmøddinger er karakteristiske for Ertebølle perioden. Nyheder den
22. Den største del af Margrethes gravmæle er så godt som færdigt. De fem værelser og dets originale
interiør fra 1700- og. nu inviterer til lancering af en serie ture, guidernes gode historier fra byen, rundvisning i
Kødbyen og stemning fra. De fem værelser og dets originale interiør fra 1700- og. Ertebølle jægerne drev
jagt ved kysten, fiskede og. Peter Vilhelm Glob (født 20. Del din købsoplevelse, og læs, hvad 8 kunder har
skrevet om Møns Bank.

