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Solen var vidne Agatha Christie Hent PDF Forlaget skriver: Den elegante belgiske detektiv Hercule Poirot
holder ferie på Englands skønne sydkyst. Han nyder livet på et luksushotel, og på den solbeskinnede terrasse
er alt fred og idyl. Rundt om Poirot sidder hotellets andre gæster. Men som Poirot siger: ´Noget ondt lurer
overalt under solen!´ Og snart afbrydes hans ellers så fredelige feriedage . der bliver atter en gang brug for

Poirots kløgt og professionalisme.

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. Hendes kriminallystspil The Mousetrap er det længst løbende teaterstykke i

historien.
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