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Hercule Poirot ser frem til en dejlig ferie i Cornwall på Hotel Majestic. Men bedst som han er ankommet og
sidder der og nyder livet, kommer en kugle pludselig susende forbi hans hoved - tilsyneladende ud af det blå.
En ung pige kommer løbende, og som den galante gentleman han er, rejser Poirot sig for at komme hende til
hjælp, for mon ikke det var hende, kuglen var bestemt for? Det viser sig snart, at pigen har været udsat for

ikke mindre end tre mordforsøg, men foreløbig er de alle tre mislykkedes.

Men er den kønne, unge pige - som går under kælenavnet Nick - overhovedet den, der skal myrdes? Den
geniale og excentriske belgiske detektiv må atter en gang træde til ved gådens løsning. Sammen med sin altid
trofaste ven, kaptajn Hastings, og bevæbnet hovedsagelig med sit intellekt kaster Poirot sig ud i jagten på den

ukendte morder.

Om forfatteren: Agatha Christie (Lady Mallowan, født Agatha Mary Clarissa Miller) (1890-1976), britisk
kriminalforfatter. En af de til alle tider mest elskede forfattere inden for denne klassiske genre. Hun skrev
omkring 80 kriminalromaner og er - især med disse værker - oversat til alverdens sprog. Hendes figurer
Hercule Poirot og Miss Marple står helt centralt i den britiske kriminaltradition. Derudover skrev Agatha

Christie både noveller og skuespil samt - hvad der måske vil være en overraskelse for flere - seks
kærlighedsromaner under pseudonymet Mary Westmacott. Hendes kriminallystspil The Mousetrap er det

længst løbende teaterstykke i historien.
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