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Afgang 4:50 fra Paddington Agatha Christie Hent PDF Miss Marples veninde overværer et mord i et tog, der
kører parallelt med hendes eget. Ingen tror på hende undtagen Miss Marple, og sammen giver de to kvinder
sig til at lede efter den myrdede kvinde. Sporet fører dem til Rutherford Hall, et afsidesliggende gammelt

gods, hvis beboere har en tendens til at dø tidligt og tragisk. Miss Marple sender sin unge veninde undercover
som husholderske, og snart hober intrigerne sig op … 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. Miss Marple er Agatha
Christies amatørdetektiv, hvis evner altid undervurderes, fordi hun udadtil bare ligner en sød og lettere

påtrængende gammel dame. Miss Marple optræder i 12 af Agatha Christies romaner og adskillige noveller, og
det er hendes nysgerrighed og menneskekundskaber, der som regel resulterer i opklaringen af selv de mest

indviklede sager – altid til politiets store forbavselse.
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amatørdetektiv, hvis evner altid undervurderes, fordi hun udadtil bare
ligner en sød og lettere påtrængende gammel dame. Miss Marple
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