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Kriminalkommissær Alleyns hustru, Troy, har købt billet til et krydstogt med floddamperen Zodiac. Hun
finder ud af, at pladsen blev ledig i sidste øjeblik, fordi den var booket af en mand, der blev myrdet dagen før.
De syv øvrige passagerer er to amerikanere, en etiopisk læge, en racistisk englænder, en australsk præst med

glasøje, en charmerende mand samt en forkølet engelsk kvinde, der driver de øvrige til vanvid med sin
mangel på situationsfornemmelse.

Kriminalkommissær Alleyn er i USA for at undervise på en politiskole og modtager breve fra sin hustru, hvor
hun beskriver de besynderlige hændelser på  båden.

Da der sker to mord om bord på Zodiac, ankommer Alleyn, der er nervøs for sin kones sikkerhed.

Om forfatteren:  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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