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Tio små tennsoldater åt supé i Rio.
En satte i halsen, och så var de bara nio.

Så inleds den klassiska barnramsan som gett namn till Agatha
Christies stilbildande mästerverk från 1939. Tio främlingar har blivit
bjudna till en herrgård på en isolerad ö utanför Englands sydkust.
Gårdens okände ägare dyker själv aldrig upp, men låter snart sina
gäster förstå att var och en kommer att bestraffas. Moraliskt är de
alla skyldiga till mord som de aldrig har stått till svars för. När den
första döda kroppen hittas, samtidigt som det står klart att all kontakt
med omvärlden är bruten, inleds en mardrömslik kamp på liv och

död.

Och så var de bara en är en av de mest sålda böckerna genom
tiderna, alla kategorier. Det är den första i raden av Agatha Christie-

deckare som bygger på en barnramsa.

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.

Agatha Christie (1890-1976) är känd över hela världen som
kriminalromanernas drottning. Hennes böcker har sålts i mer än tre

miljarder exemplar 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.

"En strålande psykologisk thriller." Bokdetektiven
"En av Agatha Christies allra bästa, för att inte säga läskigaste."

Beas Bokhylla
"En blandning av skräck, psykologisk thriller och pusseldeckare."

Tidningen Kulturen
"En tidlös klassiker och ett måste för den som gillade deckare."

Johannas Deckarhörna
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