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Det var et hårdt slag for Jacqueline, da hendes veninde Linnet erobrede Simon Doyle fra hende og giftede sig
med ham. Rivende jaloux følger hun dem overalt - helt til Ægypten, hvor Hercule Poirot oplever det endelige

opgør mellem dem på en udflugtstur ned ad Nilen og samtidig ikke mindre end tre mord.  Den kendte,
excentriske detektiv Hercule Poirot træder atter til ved gådens løsning. Med sit blændende intellekt ser han
ind bag de mystiske hændelser og aflæser de gådefulde skjulte spor, som de andre tilstedeværende ikke lige

har øje for. 

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.
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