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Parker Pyne, mesterdetektiv Agatha Christie Hent PDF Parker Pyne har efter 35 år fået nok af at arbejde på et
sølle offentligt kontor. Nu skal der ske noget nyt, og inden længe dumper det ene mysterium efter det andet

ned i skødet på ham.

"Parker Pyne, mesterdetektiv" indeholder:
Den midaldrende hustru
Den utilfredse soldat
Den ulykkelige dame

Den misfornøjede ægtemand
Kontoristen fra City
Den rige kvinde

Har De alt, hvad De ønsker?
Porten til Bagdad
Huset i Shiraz
Perlens pris

Døden på Nilen
Oraklet i Delfi

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.

 

Parker Pyne har efter 35 år fået nok af at arbejde på et sølle offentligt
kontor. Nu skal der ske noget nyt, og inden længe dumper det ene

mysterium efter det andet ned i skødet på ham.

"Parker Pyne, mesterdetektiv" indeholder:
Den midaldrende hustru
Den utilfredse soldat
Den ulykkelige dame

Den misfornøjede ægtemand
Kontoristen fra City
Den rige kvinde

Har De alt, hvad De ønsker?
Porten til Bagdad
Huset i Shiraz
Perlens pris

Døden på Nilen
Oraklet i Delfi

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Parker Pyne, mesterdetektiv&s=dkbooks

