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Nemesis Agatha Christie Hent PDF Mllionæren mr. Rafiel er en gammel bekendt af miss Marple. Kort efter
hans død modtager miss Marple et mærkeligt postkort fra ham, hvori han opfordrer hende til at søge

retfærdighed og opklare en gammel forbrydelse. Hun vil arve 20.000 pund, hvis det lykkes. Han nævner bare
ikke, hvem eller hvad sagen drejer sig om. Han har dog arrangeret en selskabsrejse rundt til Berømte Hjem og

Haver i Storbritannien. Undervejs kommer miss Marple på sporet … af et mord og mørke gerninger fra
fortiden …

Fra mr. Rafiels brev:
I nogle henseender vil denne sag forblive en hemmelighed mellem Dem og mig. Vort kodeord, min kære

veninde, er Nemesis. Jeg kan ikke tro, De skulle have glemt, hvor og under hvilke omstændigheder De første
gang nævnede det ord for mig ...

Rosenkilde & Bahnhof nyudgiver Agathe Christies romaner. Bøgerne er sprogligt reviderede.
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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efter hans død modtager miss Marple et mærkeligt postkort fra ham,
hvori han opfordrer hende til at søge retfærdighed og opklare en

gammel forbrydelse. Hun vil arve 20.000 pund, hvis det lykkes. Han
nævner bare ikke, hvem eller hvad sagen drejer sig om. Han har dog

arrangeret en selskabsrejse rundt til Berømte Hjem og Haver i
Storbritannien. Undervejs kommer miss Marple på sporet … af et

mord og mørke gerninger fra fortiden …
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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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