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Vad hände i tornrummet? Agatha Christie Hent PDF Sir Reuben Astwell mördas brutalt i Tornrummet i hans
hus. Allt pekar på att den skyldige är hans systerson Charles Leverson; hans fingeravtryck finns i

Tornrummet, betjänten Parsons har sett Leverson lämna Tornrummet strax efter ett gräl och en hög duns,
Leverson hade blod både på kavajärmen och i tvättfatet dagen därpå, Leverson hade usel ekonomi och skulle

ärva sir Reuben efter dennes död. Bevisen är verkligen övertygande.

Ändå blir Hercule Poirot uppsökt av Lily Margrave, sällskapsdam till lady Astwell, den mördades änka. Hon
berättar att lady Astwell är fullkomligt övertygad om att det är Owen Trefusis, sir Reubens sekreterare, som är

mördaren.

Trots att fallet verkar solklart tar sig Poirot an det. Snart står det klart att allt inte är som det först verkade
vara. Vad hände egentligen i Tornrummet ...?

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.
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Sir Reuben Astwell mördas brutalt i Tornrummet i hans hus. Allt
pekar på att den skyldige är hans systerson Charles Leverson; hans

fingeravtryck finns i Tornrummet, betjänten Parsons har sett
Leverson lämna Tornrummet strax efter ett gräl och en hög duns,

Leverson hade blod både på kavajärmen och i tvättfatet dagen därpå,
Leverson hade usel ekonomi och skulle ärva sir Reuben efter dennes

död. Bevisen är verkligen övertygande.

Ändå blir Hercule Poirot uppsökt av Lily Margrave, sällskapsdam till
lady Astwell, den mördades änka. Hon berättar att lady Astwell är
fullkomligt övertygad om att det är Owen Trefusis, sir Reubens

sekreterare, som är mördaren.

Trots att fallet verkar solklart tar sig Poirot an det. Snart står det klart
att allt inte är som det först verkade vara. Vad hände egentligen i

Tornrummet ...?

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.
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