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Sybil Foster er en rig enke, som er lidt skør, men livsglad. Hendes veninde gennem mange år, Verity Preston,
har derfor svært ved at tro, at Sybil skulle have taget sit eget liv, da hun dør på en privat luksusklinik.

Lægen, som fandt Sybil død af en overdosis sovepiller, kender Verity fra en tidligere forbindelse, og hun
kommer til at afsløre, at hun absolut ikke stoler på ham, da hun taler med kriminalkommissær Alleyn. Han er

blevet tilkaldt, fordi obduktionen viser, at der måske er tale om et overlagt mord. Sybil har ændret sit
testamente drastisk kort tid forinden, og Alleyn må konstatere, at der er en hel række mistænkte .

Ngaio Marsh (1895-1982) var i sin samtid en af de helt store kvindelige kriminalforfattere. Mens Ngaio (g'et
er stumt) levede, var hun lige så læst, beundret og elsket som Agatha Christie, Dorothy L. Sayers og Margery

Allingham, og sammen med disse tre forfatterinder udgjorde hun De Fire Store fra de britiske
kriminalromaners "Golden Age" i 1920'erne og 1930'erne. De fire "Queens of Crime" blev de kaldt. Ngaio

Marsh skrev 32 kriminalromaner, og hendes helt Alleyn optræder i dem alle.
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