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Mordet på Roger Ackroyd Agatha Christie Hent PDF Mesterdetektiven Hercule Poirot har trukket sig tilbage
til en engelsk landsby for at nyde sit otium i nærheden af sin gode ven Roger Ackroyds gods. Der går dog
ikke længe, før Ackroyd bliver myrdet, og mistanken falder på hans søn. Ofrets niece beder Poirot om hjælp
til at finde den skyldige, så hendes fætters navn kan blive renset. "Mordet på Roger Ackroyd" skabte stor

begejstring blandt Agatha Christies læsere, da den udkom i 1926, og i 2013 udkårede "British Crime Writers‘
Association" romanen til den bedste kriminalroman nogensinde. 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. 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.

 

Mesterdetektiven Hercule Poirot har trukket sig tilbage til en engelsk
landsby for at nyde sit otium i nærheden af sin gode ven Roger

Ackroyds gods. Der går dog ikke længe, før Ackroyd bliver myrdet,
og mistanken falder på hans søn. Ofrets niece beder Poirot om hjælp
til at finde den skyldige, så hendes fætters navn kan blive renset.
"Mordet på Roger Ackroyd" skabte stor begejstring blandt Agatha
Christies læsere, da den udkom i 1926, og i 2013 udkårede "British
Crime Writers‘ Association" romanen til den bedste kriminalroman
nogensinde. 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.
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.
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