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Da manuskriptforfatter og instruktør Peregrine Jay får adgang til det udbombede Dolphin Teater, bliver han af
stedets ejer præsenteret for en handske, som har tilhørt selveste Shakespeare og dennes familie. Inspireret af
handsken skriver Jay sit til dato bedste stykke - om forholdet mellem Shakespeare, dennes familie og de
mennesker, der optræder i sonetterne. Teatrets ejer giver tilladelse til en renovering af stedet og til at sætte
stykket op. Stykket bliver en succes og ligeså handsken, der bliver udstillet i en montre. Men så finder et

mord sted, en lille dreng bliver angrebet, og handsken stjålet. Kriminalkommissær Roderick Alleyn må træde
til.

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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