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En rysk prinsessa, en ungersk greve och en svensk sjuksköterska ...
I en av litteraturhistoriens mest klassiska deckare reser en spektakulär skara tillsammans på den exklusiva
Orientexpressen från Istanbul till Calais. För en av tågets passagerare ska resan bli den sista. När tåget fastnar i
en snöstorm i bergen på Balkan uppdagas ett bestialiskt mord. Ombord i den luxuösa förstaklassvagnen finns
lika många misstänkta som resenärer men också Hercule Poirot.
Mordet på Orientexpressen utkom år 1934 och översattes omedelbart till svenska. Flera generationer och en ny
världskarta senare är Agatha Christies mästerligt komponerade intrig lika fascinerande. Skuld, rädsla och
hämnd är universella teman som fortsätter att beröra människan.
I nyöversättning av Helen Ljungmark har Agatha Christies romaner fått en enhetlighet som spänner över
författarskapet. Förlegade begrepp har moderniserats utan att böckerna har förlorat en språklig förankring till
den tid då de skrevs. Samtidigt har en brittisk underfundighet som tidigare förbisetts lyfts fram.
Agatha Christie (1890-1976) är känd över hela världen som kriminalromanernas drottning. Hennes böcker har
sålts i mer än tre miljarder exemplar över hela världen vilket ingen annan författare i modern tid kommer i
närheten av. Totalt har Christie skrivit åttio kriminalromaner och novellsamlingar, nitton dramer samt sex
romaner under pseudonymen Mary Westmacott.

Briljant jubileumsutgåva.
Tidningen Kulturen
Spännande än idag. Bibliotekstjänst
Venice Simplon Express, eller Orientekspressen som toget gjerne kalles, er verdens mest berømte togrute blant annet kjent fra Agatha Christies «Mordet.
Agatha Christie udødeliggjorde denne togturen i sin berømte kriminalroman om mordet på Orientekspressen.
Hennes beskrivelser av overklassens fornemme. Mordet på Orientekspressen.
Del Fakta om Filmen. Originaltittel: Murder on the Orient Express; Nasjonalitet: GBR; Bilder fra Filmen.
Relaterte nyheter Andre filmer.
–Mordet på Orientekspressen mangler sidestykke i krimlitteraturen, sier David Suchet. Møt mannen som etter
21 år som Hercule Poirot, byr på en ny. Reis med en av verdens mest kjente og romantiske reiser Orientexpressen på strektningen Paris til Venezia. Orientexpressen - fra Paris til Venezia. Avreisested. Paris.
Destinasjon. Venezia. udødeliggjort gjennom Agathe Christies roman “Mordet på Orientekspressen”. Da
Agatha Christie, tidenes krimdronning, døde i 1976, hadde hun rukket å skrive 110 bøker - hvorav 80 var i
krimgenren. Bøkene er solgt i to milliarder. Orientexpressen? - posted in Generelt: Hei, leste et reisebrev på
bangkok.
no om en togtur fra Bangkok til Singapore, der det står at reiseruten er den samme som. Universal Sony
Pictures Mordet på Orientexpressen - Oscar Edition (Thriller) (52GSD8282377) - Format: DVD - Type:
Thriller Mordet på Orientexpressen. Agatha Christie. 99 kr. Last ned Mordet på Orientexpressen. Agatha
Christie (Pocket) 45 kr. Kjøp Sting - Oscar Edition.

