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Hercule Poirot återvänder i ett nytt briljant mordmysterium
som bara kan lösas av den belgiske detektiven och hans små grå

celler .

Irland, sommaren 1929. Edward Catchpool och Hercule Poirot bjuds
in till Lillieoak, den kända författarinnan lady Athelinda Playfords
residens. Väl på plats inser de att de inte är de enda gästerna på
godset. Däremot inser ingen av de inbjudna vad lady Athelindas

intentioner är förrän det är för sent ...

Stängd kista är Sophie Hannahs andra deckare med den
omisskännlige Hercule Poirot i en av huvudrollerna. Hon

handplockades av Christies familj för uppdraget att skriva om
detektivens spännande återkomst i Monogrammorden. Med stängt-
rum-deckaren Stängd kista bevisar Sophie Hannah att hon är mer än

en värdig förvaltare av deckardrottningens arv.

En deckare i sann Agatha Christie-anda. Upplösningen är en
nervkittlande historia där som vanligt klurige Poirot trollbinder både

sina åhörare och den som läser boken.



Allers

Boken bjuder på alla de element en klassisk pusseldeckare bör
innehålla. Hercule Poirot i högform gör Stängd kista mycket läsvärd.

Johannas Deckarhörna

Otroligt välskriven och genomtänkt.
Fantastiska berättelser

Författaren har lyckats fånga Agatha Christies sätt att skapa
stämning och karaktärer på ett ypperligt sätt.

Beas bokhylla

En mysmordsdeckare som jag absolut läste med nöje.
The Book Pond

En riktigt underhållande pusseldeckare!
Cinnamon Books

Stängd kista är ren läsglädje på 365 sidor!
Bokfjanten

Om någon sa att pusseldeckaren var omodern, borde de köpa Stängd
kista av Sophie Hannah.

Bokdetektiven

Angenäm och trevlig läsning som både underhåller och roar med sin
kluriga gåta, smarta upplägg, finstämda miljöer och spännande

karaktärer.
Midnattsord
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