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BESKRIVNING

En gammal dam sitter på ett tåg och berättar om sin hemby för en medpassagerare. Det är något som inte
står rätt till där, det har varit många dödsfall på sistone och nu är damen på väg till Scotland Yard för att
berätta om händelserna. Kanske är en ovanligt listig mördare i farten? När damen stiger av tåget blir hon
omedelbart överkörd och dör. Luke Fitzwilliam, en pensionerad gentleman som fram till nu bara lyssnat
med ett halvt öra, börjar fundera på om damen talade sanning ...Agatha Christie (1890-1976) var en
brittisk deckarförfattare och världens bäst säljande författare efter Shakespeare med över 4 miljarder
böcker sålda på engelska och andra språk. Mest känd är hon för detektiven Hercule Poirot. Tillsammans
med Arthur Conan Doyle är hon den som har format deckargenren mest. - Translation entitled "Mord är
lätt" © 1970 Agatha Christie Limited. All rights reserved. "Murder is Easy" © 1939 Agatha Christie
Limited. All rights reserved. AGATHA CHRISTIE © POIROT © MISS MARPLE © are registered
trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and/or elsewhere. All rights reserved.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mord är lätt (Ljudbok nedladdning, 2018) - Hitta bästa pris ...

Pris: 100 kr. Ljudbok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Mord är lätt av Agatha Christie (ISBN
9788711788264) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra ...

En man som var dömd för mord har friats - Radio Sweden på lätt svenska

ISBN: 9100463019. Stockholm : Bonnier. 1984. 214 sidor. 18,5x11 cm. 148 gram. //// England! England
efter så många år! Vad skulle han tycka om det? Luke ...

Mord är lätt Sjuan 16 jul 23:00 måndag - allatvkanaler.se

Abort är inte mord. ... verkligen jämställer ett embryo med en människa, väger abortförespråkarnas skäl
givetvis lätt eftersom abort i så fall innebär mord.
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