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I en lille by nær kysten findes en kilde, der siges at have mirakuløse og helbredende kræfter. Kilden er til stor
gavn for de lokale i byen, der her søger og oplever den helende kraft, som de ikke har fundet andre steder. Da
kriminalkommissær Alleyns tidligere lærer, Miss Emily Pride, arver kilden fra sin søster, ønsker hun dog

hurtigt at stoppe det, hun anser for at være en vulgær udnyttelse af godtroende og desperate mennesker. Men
Miss Emily begynder snart at modtage anonyme trusler, tilsyneladende fra lokalbefolkningen, og da hun

tilmed også bliver overfaldet, rejser Alleyn til byen for at beskytte sin elskede gamle lærer. Men så sker der et
mord .

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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