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Viseren peger på mord Agatha Christie Hent PDF Den unge sekretær Sheila Webb er blevet sendt til adressen
Wilbraham Crescent 19. Her finder hun en død mand liggende på gulvet. Politiet bliver tilkaldt og kan

konstatere, at manden er blevet myrdet. Til gengæld viser det sig umuligt at fastslå hans identitet. Og hvorfor
er fire ure i stuen stillet på klokken 16.13, når klokken kun var 15.00, da mordet blev opdaget?

Der er masser af mysterier, og den eneste, som nyder dem i fulde drag, er mesterdetektiven Hercule Poirot.

Hercule Poirot er Agatha Christies belgiske privatdetektiv, der er lige så genial, som han er sær. De mindste
detaljer kan føre til, at Poirot kan opklare en sag, som politiet er kørt fast i, og med sin mindre begavede

partner, kaptajn Hastings, bliver han hyret til at opklare de mest fantastiske og bizarre mysterier.

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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