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Ti mennesker, som ikke kender hinanden, bliver af den mystiske mr.
Owen inviteret på besøg på en forblæst klippeø. Højst overraskende
viser værten sig ikke under middagen, men hans stemme lyder fra en
højttaler. Da en gæst findes død, bliver de andre klar over, at der er
en morder blandt dem. Han slår til igen … og igen … der var ti, der

var ni …

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.
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