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Esta edição de luxo tem uma seleção imperdível com três das melhores
histórias de Agatha Christie, a eterna Rainha do Crime. O leitor encontra
aqui reunidos alguns dos casos mais famosos do detetive belga Hercule
Poirot, incluindo o seu último e derradeiro...
quando as cortinas do espetáculo se fecham de forma dramática! Em
tramas engenhosamente traçadas para nos despistar a todo o momento,
nosso astuto investigador apontará os culpados em meio a espetaculares
reviravoltas, atestando a genialidade e o sucesso dessa autora que se
tornou um clássico da literatura de mistério.
Agatha Christie é, e sempre será, a inspiração máxima para todos os
autores do gênero. Poirot perde uma cliente - Se a morte de Emily
Arundell não surpreendeu ninguém -- afinal, já era uma mulher bem idosa
e sua saúde não era das melhores --, o mesmo não se podia dizer de seu
testamento.
Após sobreviver ao que acreditava ser uma tentativa de assassinato, a
srta. Arundell alterou os beneficiários da herança e escreveu para Hercule
Poirot em busca de auxílio e proteção. Quando a carta enfim chega às
mãos do detetive belga, já é tarde demais.
Agora, caberá a Poirot e a seu fiel companheiro Hastings determinar se os
incidentes não passaram de infelizes eventos isolados ou se, na verdade,
faziam parte de um mesmo plano sinistro.
A extravagância do morto - A pedido da escritora e amiga Ariadne Oliver,
Hercule Poirot viaja às pressas até a Mansão Nasse, no condado de
Devon. Acontece que Ariadne foi contratada para planejar uma
brincadeira em que os convidados da festa precisam identificar o
assassino em meio a pistas e suspeitos fictícios, mas ela sente que algo
ruim está para ocorrer.

Como se alguém estivesse se aproveitando da ocasião para executar um
assassinato de verdade. A ideia é que Poirot aja depressa e em sigilo
para descobrir todo o esquema e evitar o pior.
Cai o pano - Este romance nos transporta mais uma vez à Mansão Styles
-- palco do primeiríssimo romance policial de Agatha Christie. Pois é
chegado o momento de contar o último caso de Hercule Poirot, o famoso
detetive belga.
E que melhor forma de encerrar uma grande saga do que retornar às suas
origens? Desta vez, cinco casos antigos, sem aparente relação entre si,
intrigam Poirot. Havia certezas demais e pouca reflexão envolvendo os
motivos e os culpados dos crimes.
Além disso, um novo suspeito, X., poderia estar relacionado de diferentes
formas a cada um dos incidentes. E o sujeito se encontra hospedado bem
ali, em Styles, acima de qualquer suspeita e pronto para atacar
novamente.
Conseguirão Poirot e Hastings apanhá-lo antes que as cortinas do
espetáculo se fechem? Esta edição conta com a tradução de uma das
maiores damas da nossa literatura, Clarice Lispector, resultando num
trabalho primoroso e irretocável.
Acesse aqui a versão completa deste livro

