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Αγορά Βιβλίου

Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 15€

Άμεσα διαθέσιμο!

Ένα πρωί, στην οικία του συνταγματάρχη Άρθουρ Μπάντρι και της

συζύγου του Ντόροθι ανακαλύπτεται στη βιβλιοθήκη ένα πτώμα. Το

άψυχο σώμα μιας στραγγαλισμένης γυναίκας κείτεται στο χαλί. Η
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Ντόροθι Μπάντρι ειδοποιεί αμέσως την οξυδερκή φίλη της Τζέιν Μαρπλ,

που θα προσπαθήσει να βρει την άκρη του νήματος σε μια υπόθεση πολύ

πιο περίπλοκη από όσο φαινόταν αρχικά.

Πρόκειται για τη δεύτερη περιπέτεια αυτής της ιδιότυπης ηρωίδας που

ζει στο Σεντ Μέρι Μιντ, ένα φανταστικό χωριό της αγγλικής υπαίθρου.

Σύμφωνα με ένα από τα αγαπημένα της αποφθέγματα, «η ανθρώπινη φύση

είναι παντού η ίδια».

Η Agatha Christie (1890-1976) γνώρισε τεράστια επιτυχία με την έκδοση

του πρώτου αστυνομικού μυθιστορήματός της, τη Μυστηριώδη Υπόθεση

στο Στάιλς, συστήνοντας στο αναγνωστικό κοινό τον ντετέκτιβ Ηρακλή

Πουαρό. Η συγγραφέας, που έχει χαρακτηριστεί εύστοχα ως «βασίλισσα

του εγκλήματος», έγραψε ογδόντα μυθιστορήματα και σχεδόν εκατό

διηγήματα που μεταφράστηκαν σε περίπου εκατό γλώσσες και έχουν

πουλήσει έως σήμερα περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια αντίτυπα σε

όλο τον κόσμο.

Δείτε τι αγόρασαν άλλοι αναγνώστες
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