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Mysteriet om de tre kvarte Sophie Hannah Hent PDF Verdens mest elskede detektiv, Hercule Poirot – den
legendariske stjerne fra Agatha Christies Mordet i Orientekspressen og i nyere tid Monogram-mordene og
Skæbnesvangert testamente – vender tilbage i en velskrevet, diabolsk snedig krimi, der foregår i 1930‘ernes

London.

Da Hercule Poirot kommer hjem fra frokost en dag, bliver han mødt af en vred kvinde, der venter uden for
hans dør. Hun kræver at få at vide, hvorfor Poirot har sendt hende et brev, hvor han anklager hende for mordet

på Barnabas Pandy – en mand, som hun aldrig har mødt eller hørt om.

Poirot har heller aldrig hørt om Barnabas Pandy og har ikke anklaget nogen for mord. Rystet går han ind i sit
hjem, for blot at opdage, at han har en gæst, der venter på ham – en mand, som også hævder at have modtaget

et brev fra Poirot samme morgen, hvori han anklages for mordet på Barnabas Pandy.

Poirot spekulerer på, hvor mange flere breve af den slags, der er blevet sendt i hans navn. Hvem har sendt
dem, og hvorfor? Og vigtigere endnu: Hvem er Barnabas Pandy? Er han død? Og hvis det er tilfældet, blev

han så myrdet? Og kan Poirot finde svarene uden at bringe flere menneskeliv i fare?

"Er man fan af Hercule Poirot, vil man ikke blive skuffet her." - DBC

Sophie Hannah (født 1971 i Manchester) er en gudsbenådet forfatter. Hun har skrevet lyrik, noveller,
børnebøger, romaner og krimier og er blevet oversat til mere end 30 sprog.

Agatha Christies arvinger har specifikt valgt Sophie Hannah til at føre Poirots arv videre og hædre et elsket
forfatterskab, der i 2015 kunne fejre 125 års jubilæum.

 

Verdens mest elskede detektiv, Hercule Poirot – den legendariske
stjerne fra Agatha Christies Mordet i Orientekspressen og i nyere tid
Monogram-mordene og Skæbnesvangert testamente – vender tilbage

i en velskrevet, diabolsk snedig krimi, der foregår i 1930‘ernes
London.

Da Hercule Poirot kommer hjem fra frokost en dag, bliver han mødt
af en vred kvinde, der venter uden for hans dør. Hun kræver at få at
vide, hvorfor Poirot har sendt hende et brev, hvor han anklager hende
for mordet på Barnabas Pandy – en mand, som hun aldrig har mødt

eller hørt om.

Poirot har heller aldrig hørt om Barnabas Pandy og har ikke anklaget
nogen for mord. Rystet går han ind i sit hjem, for blot at opdage, at
han har en gæst, der venter på ham – en mand, som også hævder at
have modtaget et brev fra Poirot samme morgen, hvori han anklages

for mordet på Barnabas Pandy.



Poirot spekulerer på, hvor mange flere breve af den slags, der er
blevet sendt i hans navn. Hvem har sendt dem, og hvorfor? Og

vigtigere endnu: Hvem er Barnabas Pandy? Er han død? Og hvis det
er tilfældet, blev han så myrdet? Og kan Poirot finde svarene uden at

bringe flere menneskeliv i fare?

"Er man fan af Hercule Poirot, vil man ikke blive skuffet her." -
DBC

Sophie Hannah (født 1971 i Manchester) er en gudsbenådet forfatter.
Hun har skrevet lyrik, noveller, børnebøger, romaner og krimier og

er blevet oversat til mere end 30 sprog.

Agatha Christies arvinger har specifikt valgt Sophie Hannah til at
føre Poirots arv videre og hædre et elsket forfatterskab, der i 2015

kunne fejre 125 års jubilæum.
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