
Hvorfor spurgte de ikke Evans?
Hent bøger PDF

Agatha Christie
Hvorfor spurgte de ikke Evans? Agatha Christie Hent PDF "Hvorfor spurgte de ikke Evans?" Det er noget
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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,
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"Hvorfor spurgte de ikke Evans?" Det er noget mærkeligt noget at
sige som sine sidste ord. Sådan tænker Bobby Jones i hvert fald, da
han finder en døende mand på en klippekant. Da han til en middag
på godset møder en doktor Evans, kan han ikke lade være med at
grave i sagen, der trækker tråde mange år tilbage i tiden og helt til
det fjerne østen, hvor et gammelt mord nu fører mange nye med sig.
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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