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DE OSKYLDIGA FÅR LIDA

Doktor Calgary återvänder till England efter en två år lång
polarexpedition. Genast inser han att hans frånvaro resulterat i att
Jacko Argyle blivit oskyldigt dömd för mordet på sin adoptivmor.
Calgary var den ende som kunnat ge alibi åt Jacko. Driven av

skuldkänslor reser Calgary för att söka upp familjen Argyle men
hans uppdykande mottas inte med lättnad. Istället blir Calgary

indragen i ett mörkt familjedrama. För om inte Jacko var mördaren
måste någon av de andra familjemedlemmarna vara det.

Huset på udden utkom år 1958 och är Agatha Christies personliga
favorit. Till skillnad från hennes klassiska pusseldeckare är detta en
psykologisk thriller där hon utforskar mänskliga själsdjup och vad

som kan driva en människa till mord.

Agatha Christies romaner har sedan flera år varit out-of-print. Med
start hösten 2014 kommer nyöversättningar ut av den stora

deckarförfattarinnans verk.

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.

Först ut är: Mordet på Orientexpressen och Huset på udden i
september 2014 följt av Och så var de bara en i november, Poirots
jul i december och Döden på Nilen, Badortsmysteriet, Fem små

grisar och Miss Marples mysterier under 2015.

Serien är formgiven av Sara R. Acedo och ges ut av Bookmark
Förlag.

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.
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