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Min kære: Hvad kan jeg sige? Kun, at du har mistet en hengiven bror, og jeg en meget kær ven. Jeg ved så
godt, tro mig, kun alt for godt, hvilket alvorligt chok dette har været for dig, og hvor tappert du har taget det.

Sådan lyder starten på et kondolencebrev fra mr. Pyke Period, som mr. Cartells søster modtager, inden det
overhovedet er konstateret, at broren er myrdet.

Det var i selvsamme mr. Pyke Periods hus, at et noget ejendommeligt selskab samledes til frokost kort før det
voldsomme dødsfald. Og da politikommissær Roderick Alleyn og kriminalassistent Fox kommer dertil for at

undersøge de nærmere omstændigheder for drabet, er situationen mildest talt noget speget.

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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