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N eller M? Agatha Christie Hent PDF Detektivparret Tommy og Tuppence føler sig tilsidesat og ubrugelige,
efter den britiske efterretningstjeneste har vraget dem. I mellemtiden er 2. verdenskrig brudt ud, og nu får
landet endelig brug for hjælp igen – men kun fra Tommy. Han bliver sendt undercover til Tyskland, men

Tuppence har ikke tænkt sig at blande sig uden om det spændende mysterium, bare fordi hun ikke er blevet
bedt om hjælp.

Jagten er gået ind på tyskernes femte kolonne, og den agent, som Tommy skal afløse, nåede på sit dødsleje at
sige "N eller M. Sang Susie", før han døde. Hvad betyder den kryptiske besked? Hvem eller hvad er N og M,

og hvad betyder "Sang Susie"?

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.

Tommy og Tuppence Beresford er et detektivpar, der optræder i mange af Agatha Christies bøger. Vi møder
dem første gang i "Den hemmelige modstander" i 1922, hvor de griber chancen for at afpresse penge af en

forbryder, men de opdager hurtigt, at livet som privatdetektiv er langt mere spændende og lukrativt.

 

Detektivparret Tommy og Tuppence føler sig tilsidesat og
ubrugelige, efter den britiske efterretningstjeneste har vraget dem. I
mellemtiden er 2. verdenskrig brudt ud, og nu får landet endelig brug
for hjælp igen – men kun fra Tommy. Han bliver sendt undercover til
Tyskland, men Tuppence har ikke tænkt sig at blande sig uden om
det spændende mysterium, bare fordi hun ikke er blevet bedt om

hjælp.

Jagten er gået ind på tyskernes femte kolonne, og den agent, som
Tommy skal afløse, nåede på sit dødsleje at sige "N eller M. Sang
Susie", før han døde. Hvad betyder den kryptiske besked? Hvem

eller hvad er N og M, og hvad betyder "Sang Susie"?

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.



Tommy og Tuppence Beresford er et detektivpar, der optræder i
mange af Agatha Christies bøger. Vi møder dem første gang i "Den

hemmelige modstander" i 1922, hvor de griber chancen for at
afpresse penge af en forbryder, men de opdager hurtigt, at livet som

privatdetektiv er langt mere spændende og lukrativt.
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