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Den forældreløse Anne Beddingfield overværer en frygtelig ulykke i Londons metro, hvor en mand falder ned
på skinnerne og dør. Mens liget bliver båret væk, falder en seddel ud af lommen. På den står adressen 17. 1 22
Kilmorden Castle, og Anne følger nu sporet for at finde ud af, hvem manden var. Inden længe fatter hun
mistanke om, at der er tale om mord og ikke en ulykke, som politiet har konkluderet. Hendes søgen efter
sandheden fører hende fra England til Afrika, og hun opdager, at den mystiske mand ikke er den eneste, der
har måttet lade livet som en del af et verdensomspændende komplot.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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