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Et anonymt brev fører til en retssag mod Ellinor Carlisle, der står anklaget for et mord, som hun resolut
erklærer sig uskyldig i. Nøglen til sagen ligger i brevet, som har lokket Ellinor og hendes forlovede langt ud
på landet til hendes døende tantes store, forfaldne hus, hvor den smukke unge Mary Gerrard ifølge brevet
forsøger at fedte sig ind hos den gamle for at komme med i hendes testamente. Da Mary findes død, falder
mistanken straks på Ellinor. Hercule Poirot bliver sat på sagen, og han er langt fra overbevist om, at politiet

har fundet den rigtige morder.

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.

 

"Dette er for at advare Dem – den gamle kan dø når som helst…"

Et anonymt brev fører til en retssag mod Ellinor Carlisle, der står
anklaget for et mord, som hun resolut erklærer sig uskyldig i. Nøglen
til sagen ligger i brevet, som har lokket Ellinor og hendes forlovede
langt ud på landet til hendes døende tantes store, forfaldne hus, hvor
den smukke unge Mary Gerrard ifølge brevet forsøger at fedte sig
ind hos den gamle for at komme med i hendes testamente. Da Mary
findes død, falder mistanken straks på Ellinor. Hercule Poirot bliver
sat på sagen, og han er langt fra overbevist om, at politiet har fundet

den rigtige morder.

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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