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Lilia Ogenoord er ung, velhavende og begår sig som en naturlig del af det fine selskab. En aften er hun til
maskeradefest klædt ud som haremskvinde. Dagen efter er hun endnu ikke kommet hjem, og hun meldes
savnet af sin mand. Politiet sætter straks en efterforskning i gang og finder Lilias lig i bunden af et skab i
hendes eget hjem. Dernæst går politiet igang med en systematisk afhøring af Lilias omgangskreds. Det viser
sig hurtigt, at der under den pæne overflade gemmer sig hemmeligheder, der giver stort set hele Lilias
omgangskreds et motiv. Men særligt én person vækker politiets opmærksomhed: en mystisk fransk greve, som
Lilia havde været sammen med aftenen før sin død.Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik
sin litterære debut i 1927 og udgav siden adskillige romaner helt frem til starten af 1970‘erne. Flere af
Corsaris romaner blev oversat til dansk, heriblandt "Illusion" fra 1953.
For alternative betydninger, se Carmen. Librettoen er af Henri Meilhac og. For alternative betydninger, se
Carmen.
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