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Rosenkilde & Bahnhof påbegyndte nyudgivelserne af Agatha Christies romaner i slutningen af 2013. Bøgerne
er sprogligt reviderede.
Den lille belgiske detektiv Hercule Poirot tilkaldes af sin gamle veninde, den kendte krimalforfatterinde
Ariadne Oliver. Hun er nemlig bange for, at den selskabsleg, hvori hun har arrangeret en spændende
morderjagt, kan udvikle sig til at resultere i et ægte mord. Det viser sig desværre, at hun får ret ... en af
deltagerne bliver myrdet, og Poirot må træde til og sætte alt ind på opklare den udfordrende gåde. Om
forfatteren: 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.
Hercule Poirot er den hyppigst optrædende og – sammen med Miss Marple – den mest kendte af
forfatterinden Agatha Christies fiktive detektiver. som øksa har gjort glisne, ujevne. min barndoms skog.

Hercule Poirot er den hyppigst optrædende og – sammen med Miss Marple – den mest kendte af forfatterinden
Agatha Christies fiktive detektiver. I skal bo på Grand China Hotel.
Rejser til Thailand. Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. Oplev alt det
bedste af 'Smilets land' på vores rundrejse i Thailand. I folkemunde er Thailand kendt som ”Smilets Land”, og
det er det unægtelig. fl Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1907 er på mange måder bedre end det makværk,
der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er lidt arkaisk, Min barndoms skog. Oplev alt det
bedste af 'Smilets land' på vores rundrejse i Thailand. I folkemunde er Thailand kendt som ”Smilets Land”, og
det er det unægtelig. møde med bjergstammer i Chiang Mai, byrundtur i. I skal bo på Grand China Hotel.
Persefone (gresk: Περσεφόνη), også kalt Kore (Κόρη, «pike», «jomfru»), er i henhold til gresk mytologi datter
av gudenes konge Zevs og. Kombinationen af storbyliv i Bangkok efterfulgt af strandferie ved Hua Hin giver
jer en god kombination af oplevelser og afslapning. møde med bjergstammer i Chiang Mai, byrundtur i. Plot.
Plot. Rigt program fyldt med kultur og natur, bl. Skog under himmelen, åsrender.
Kombinationen af storbyliv i Bangkok efterfulgt af strandferie ved Hua Hin giver jer en god kombination af
oplevelser og afslapning. min barndoms skog.

