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De syv urskiver Agatha Christie Hent PDF Syvsoveren Gerry Wades venner vil lave sjov med deres kammerat
og køber intet mindre end otte vækkeure til ham, som bliver sat til at ringe ét efter ét næste morgen. Da Wade
imidlertid ikke lader sig vække, går vennerne ind på hans værelse, hvor de finder ham liggende i sengen, død
af en overdosis. Noget tyder på, at det ikke var selvmord – der er nemlig kun syv ud af de otte ure tilbage på
værelset.
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.
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