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Kunstnere i forbryderfaget Ngaio Marsh Hent PDF Forlaget skriver: På miss Troys kunstskole var eleverne
netop mødt op til undervisningen. De skulle male efter levende figur - og nøgenmodellen Sonia Gluck skulle
ligge på et podium og se ud, som om hun var død. Hun havde klædt sig af, lagt sig på højre side, og scenen
var klar. En elev ville rette på Sonias skulder, gik hen og pressede hende lidt ned på lejet - Sonia skreg, og

pludselig piblede der blod frem under hendes krop. Eleverne fik hende straks løftet op - og pludselig blev det
lange, tynde knivsblad synligt.

Hvem ville Sonia til livs? Kommissær Roderick Alleyn må lægge hovedet i blød for at regne sagens rette
sammenhæng ud.

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 1920erne og 1930erne. 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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