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Mod nulpunktet Agatha Christie Hent PDF Forlaget skriver: Den gamle invalide lady Tressilian inviterer en
broget skare af gæster til sit strandhus Gull’s Point. I løbet af besøget afsløres hemmeligheder, som for længst
burde være gået i glemmebogen; selvmordsforsøg, tyveri, utroskab og historien om et barn, der for mange år
siden slog et andet barn ihjel med bue og pil. Det blev antaget for en ulykke, og barnet fik en ny identitet,
men tvivlen hersker stadig, om der i virkeligheden var tale om overlagt mord, og ikke mindst hvilket navn

barnet går under i dag …

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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