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Rosenkilde & Bahnhof påbegyndte nyudgivelserne af Agatha Christies romaner i slutningen af 2013. Bøgerne
er sprogligt reviderede. I et travlt kontorhus falder en meget utiltalende forretningsmand pludselig om og dør.
Alle er oprevne – og hans sekretær ikke mindst.
Efterfølgende bliver der fundet gift i hans te – og han har ganske mange arvinger. Men så sker der flere
mystiske dødsfald.
Hvorfor i alverden finder man en håndfuld rug i den myrdede mands lomme? Hvad skal det nu betyde?
Heldigvis træder den dygtige og nidkære miss Marple til, og hun får snart øje på det, som ligger skjult for alle
andre. På overraskende vis lykkes det hende at løse den spændende kriminalgåde.
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.
Det er snart påske og det betyder påskelam. Her finder du alt fra smagfulde salater til syndige kager, fra
hjemmebagte boller til byens bedste madoplevelser. Stå op næste morgen, spis en god morgenmad og forsæt
som du gjorde før du faldt i, så skal det nok gå alt […] IFOAM: Cellefusion i frøforædling passer ikke til
økologisk jordbrug. ) er titlen på en krimi roman af Agatha Christie, som blev udgivet i England af Collins
Crime Club den 6. Gamle danske kornsorter En rapport om deres historie og om anvendelsen i økologisk
landbrug af Anders Borgen og Per Grupe En af os er morderen (også udgivet under titlerne Ti små
negerdrenge og Der var ti, der var ni. Jeg har lavet disse müslibarer i går – propfyldt med nødder, kerner, rugog hvedegryn og tørrede tranebær og så lidt kondenseret mælk til at give sødme og til at få hele molevitten til
at hænge godt sammen. Morgenmad. Der bliver flere og flere type 2 diabetikere, som det hedder nu. På
initiativ fra en række biodynamiske organisationer blev spørgsmålet om de GMO-lignende
forædlingsteknikker med cellefusion (protoplast- og cytoplastfusion, også kaldet CMS-hybrider) sat til
afstemning på IFOAMs generalforsamling i juni 2008 i Italien. Bag tasterne sidder en flittig gymnasieelev
med en stor passion for lækker mad. På initiativ fra en række biodynamiske organisationer blev spørgsmålet
om de GMO-lignende forædlingsteknikker med cellefusion (protoplast- og cytoplastfusion, også kaldet
CMS-hybrider) sat til afstemning på IFOAMs generalforsamling i juni 2008 i Italien. Stå op næste morgen,
spis en god morgenmad og forsæt som du gjorde før du faldt i, så skal det nok gå alt […] IFOAM: Cellefusion
i frøforædling passer ikke til økologisk jordbrug. Jeg er selv begyndt på nogle piller der hedder pantoprazol
pga klumpen i halsen og mavesyren der løber tilbage, de virker allerede en smugle (2 dage efter) og jeg
mærker dog ingen tegn på depression endnu og det håber jeg da heller ikke jeg kommer til, men jeg kan dog
ingen steder ud over dit tilfælde finde at folk har fået det sådan af. Gamle danske kornsorter En rapport om
deres historie og om anvendelsen i økologisk landbrug af Anders Borgen og Per Grupe En af os er morderen
(også udgivet under titlerne Ti små negerdrenge og Der var ti, der var ni. Velkommen til Sesam, Sesam. Til
at give retten lidt farve og sprødt modspil, friterede jeg en håndfuld farverige rodfrugter hjembragt fra Netto.
Reply […] med ekstra ost og marabou med daim, så lad være med at opgive det hele.

