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pusterum, de havde ønsket sig. For umiddelbart efter deres ankomst bliver Ricky kidnappet, og Alleyn kaster
sig ud i jagten på
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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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