
Η Γκουέντα Ρηντ, επισκέπτεται μια όμορφη βίλα στη μικρή επαρχιακή πόλη Ντίλμαουθ, που 

της φαίνεται παράξενα γνώριμη μολονότι επισκέπτεται την Αγγλία για πρώτη φορά. 

Πράγματα που κάνουν τη Γκουέντα ν’ αμφιβάλλει για την ίδια της τη διανοητική κατάσταση 

και ν’ αρχίσει να σκέφτεται μήπως θάπρεπε να μπει σε κλινική ψυχοπαθών. Όμως την 

κρίσιμη στιγμή εμφανίζεται η μις Μαρπλ για δώσει εξήγηση στ’ ανεξήγητα. 

http://www.protoporia.gr/retro-stin-omichli-p-35455.html 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ 
1890: Γεννιέται η 'Αγκαθα Μαίρη Κλαρίσα Μίλερ στο Τόρκε του Ντέβον της 

Αγγλίας. Είναι το τρίτο παιδί του Φρέντερικ και της Κλάρα Μίλερ. 
1901: Πεθαίνει ο πατέρας της, Φρέντερικ Μίλερ. 
1902: Η 'Αγκαθα και η µητέρα της εγκαθίστανται στο 'Ασφιλντ. 
1914: Πρώτος γάµος της 'Αγκαθα µε τον 'Αρτσιµπαλντ Κρίστι. Ηδη έχει αρχίσει να 

γράφει µετά από τις παροτρύνσεις της µητέρας της και του συγγραφέα Ιντεν 
Φίλποτς. 

1919: Γέννηση του πρώτου και µοναδικού της παιδιού, της Ρόζαλιντ Μάργκαρετ 
Κλαρίσα. 

1920: Εκδίδεται το πρώτο της βιβλίο, The Mysterious Affair at Styles (Η 
Μυστηριώδης Υπόθεση του Στάιλς). Εδώ εµφανίζεται για πρώτη φορά ο 
βασικότερος ήρωάς της, ο Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό. 

1926: Εκδίδεται το The Murder of Roger Ackroyd (Ο Φόνος του Ρότζερ 'Ακροϊντ), 
που αποτελεί και µια από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της. 

1928: Η 'Αγκαθα χωρίζει τον 'Αρτσιµπαλντ Κρίστι. 
1930: ∆εύτερος γάµος µε τον κατά δεκαπέντε χρόνια µικρότερό της αρχαιολόγο 

Μαξ Μαλόουν. Ακολουθεί το σύζυγό της στην Αίγυπτο, όπου διεξάγει 
ανασκαφές. 
Την ίδια χρονιά δηµοσιεύει το Murder at the Vicarage (Φόνος στο 
Πρεσβυτέριο), όπου κάνει την εµφάνισή της η Τζέιν Μαρπλ, η γηραιά 
ντετέκτιβ. 

1934: 'Αλλη µια µεγάλη επιτυχία του Ηρακλή Πουαρό στο Murder on the Orient 
Express (Εγκληµα στο Οριάν Εξπρές). 

1939: Εκδίδεται το κλασικό πια Ten Little Niggers (∆έκα Μικροί Νέγροι), που θα 
µεταφερθεί στον κινηµατογράφο από τον Ρενέ Κλερ (1945), τον Τζορτζ 
Πόλοκ (1966) και τον Πίτερ Κόλινσον (1975). 

1952: Σηµαντική χρονιά, καθώς σ' ένα θέατρο του Λονδίνου ανεβαίνει το 
περίφηµο Mousetrap (Η Ποντικοπαγίδα), το οποίο εξακολουθεί να παίζεται 
συνεχώς µέχρι σήµερα... 

1971: Της απονέµεται από τη βασίλισσα της Αγγλίας ο τίτλος της Dame 
Commander. 

1975: Εκδίδεται το Curtain (Η Αυλαία), στο οποίο πεθαίνει σε βαθιά γεράµατα ο 
αγαπηµένος της ήρωας, ο Ηρακλής Πουαρό. 

1976: Στις 12 του Γενάρη πεθαίνει η 'Αγκαθα Κρίστι. Λίγο αργότερα δηµοσιεύεται 
το Sleeping Murder (ελληνικός τίτλος Ρετρό στην Οµίχλη), που είχε ήδη 
γραφεί στις αρχές του 1940, και στο οποίο πεθαίνει η Μις Μαρπλ. 

1977: Εκδίδεται η αυτοβιογραφία της. 
http://www.livanis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=601301 

 


