
Mord på ljusa dagen! 
På det fina hotellet Glade Rogers Hotell  i Leathercombe Bay begicks ett 
mord vid lunchtid. Som tur var den mycket skickliga privatdetektiven Hercule 
Poirot på plats och man tog fast gärningsmännen redan några dagar därefter. 
Gärningsmännen är också åtalade ett ouppklarat mord som skedde att antal 
år sedan. 

Det var en vacker dag ute i Leathercombe Bay i England, då en lika vacker kvinna som 
dagen självt hittas mördad ute i en vik nära hotellet. 
-Det var en chock, inte bara för mig utan för alla mina gäster här  på hotellet, säger 
hotellägarinnan Gladys Narracott till pressen idag. Det är inte sådan här publicitet jag vill 
ha för mitt hotell, det vill nog ingen.

Den mördade kvinnans, Arlena Marshalls, kropp fanns vid lunchtid av polisen efter att en 
av gästerna troddes ha funnit liket tillsammans med en av gärningsmännen när de rodde 
förbi, men det var bara ett trick från mördarnas sida. De hade nämligen tänkt ut att en av 
gärningsmännen skulle spela offret (död) medan det riktiga (levande) offret skrämts in i en 
grotta av gärningsmännen. 
- Det var en fenomenalt genomtänkt plan, säger chefskommissarie Japp, jag hade ingen 

aning innan Poirot kom in och lade fram sina bevis. Innan de slutgiltiga bevisen kom fram 
var vi allihop nästan säkra på att det var någon annan som hade begått mordet. 

Poirot hävdar dock att han hade haft de åtalade i tankarna under hela utredningen.

Pusselbitarna föll på plats då privatdetektiven Poirot drog ut alla på vad som verkade 
vara en spontan utflykt, men egentligen planerade Poirot att se till att mördarna begick ett 
misstag och avslöjade sig själva. 
- Ah, många små lögner leder ofta till ett avslöjande, säger Poirot. Gärningsmännen 

spelade roller som var helt annorlunda jämte deras riktiga personligheter det var ett 
svårspelat kort. 


