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Isabella Sommita, verdensberømt sopran, verdensberømt temperament - kan en  portrætmalerinde som Troy
Alleyn ønske sig et mere fascinerende motiv? Da Troy og hendes mand Roderick Alleyn modtager et brev fra
den berømte sangerindes rige ven, hvori han indbyder dem til sin luksusejendom på en lille ø og tilbyder

Troy at male sangerinden, tager de imod indbydelsen uden tøven - også fordi Scotland Yard har bedt Alleyn
undersøge de nærmere omstændigheder ved de kompromitterende fotografier af divaen, som en vis "Strix"

forsyner pressen med.

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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