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rigide moralkodeks, der herskede dengang. Det er historien om to døtre af en landsbypræst. Janet, den ældste,

er almindelig og kedelig, og bliver altid valgt fra til fordel for lillesøsteren Cassie, hvis skønhed er
exceptionel. Cassie ødelægger dog sine egne chancer for et godt giftermål, da hun stikker af til Europa for at
leve som kurtisane. Imens bliver Janet gift med den attraktive John Hardwick, og hun dedikerer hengivent sit
liv til Johns karriere som prædikant. Men da John møder Cassie, forelsker han sig i hende, og Janet, som er

stolt og ikke kan tåle at tabe ansigt, kræver en sidste, fatal hævn … Anne Meredith var et af mange
pseudonymer for den britiske krimiforfatter Lucy Beatrice Malleson (1899-197). Selvom hendes forældre
ønskede, at hun skulle være skolelærer, var hun fast besluttet på at blive forfatter. Hendes første roman blev
udgivet i 1927. Senere udgav hun 69 krimiromaner, og i 51 af dem figurerede hendes bedst kendte karakter,

Arthur Crook, en brovten og passioneret advokat fra London.
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og hun dedikerer hengivent sit liv til Johns karriere som prædikant.
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