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BESKRIVNING
Den charmerande och excentriska Lucy Angkatell har bjudit in flera släktingar till huset Gropen ute på
landsbygden, bland gästerna finns skulptören Henrietta, dr John Christow och hans fru Gerda. I ett av
grannhusen bor detektiven Hercule Poirot. En dag blir Poirot bjuden till Gropen på lunch, men när han
anländer möts han av en ytterst bisarr scen. Gerda står paralyserad vid sin döende mans kropp vid
bassängkanten, med en revolver i handen. Inget av vittnena säger något om vad som hänt, och det tycks
omöjligt att bygga ett fall mot någon. Nu är det upp till Poirot att ta reda på vad som faktiskt har hänt i det
skräckfyllda huset. Agatha Christie, 1890 - 1976, var en brittisk deckarförfattare. Christie är en av
världens mest sålda författare och var mycket produktiv under sitt liv. Hennes mest kända
detektivkaraktärer är den äldre damen Miss Marple och den excentriska belgaren Hercule Poirot.
Tillsammans med Arthur Conan Doyle är Agatha Christie en av deckargenrens mest tongivande författare.
Hon bröt gärna mot traditionella mönster i sina deckare och överraskade ofta läsaren med vändningar på
slutet. Christie har även skrivit flera framgångsrika pjäser, där Råttfällan (The Mousetrap) innehar
världsrekord som den pjäs som spelat under längst tid. ---"Gropen" © 1947 Agatha Christie Limited. All
rights reserved."The Hollow" © 1946 Agatha Christie Limited. All rights reserved.AGATHA CHRISTIE
© is a registered trademark of Agatha Christie Limited in the UK and/or elsewhere. All rights reserved.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
AdBåge, Emma - Gropen - 29701012 - Rabén & Sjögren
Vinnare av Augustpriset 2018!Dom vuxna hatar Gropen. Dom tycker inte att vi ska vara där och leka för
man kan dö.- Åtminstone ramla och slå sej! säger Eva.- En ...

www.svartabanan.se | mfÖrSJs hemsida - Gropen
GROPEN ligger bakom gymnastiksalen. Någon tog bort en massa grus där förr i tiden, nu växer det sly
och stubbar och man kan vara där och leka. Hur länge so

Adbåge emma - gropen - (halvklotband) - böcker - Ginza.se
Discover and save on 1000s of great deals at nearby restaurants, spas, things to do, shopping, travel and
more. Groupon: Own the Experience.
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