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Delfin Teatret led en hård opstart, da der ved teatrets åbning skete et mord. Opsætningen af Shakespeares
tragedie Macbeth er heller ikke problemfri for teatrets direktør, Peregrine Jay. Stykkets overtro skaber uro

blandt skuespillerne, der yderligere forskrækkes af en række gemene påfund under prøverne til stykket. Under
en visning af stykket bliver dets blodige indhold til virkelighed, da et mord finder sted. Kriminalkommissær

Roderick Alleyn er blandt publikum og er snart i gang med den komplicerede efterforskning.

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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