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Klasyczna powieść detektywistyczna w stylu noir. Życie byłego policjanta, a obecnie prywatnego detektywa o swojsko
brzmiącym nazwisku Bialas na walijskiej wyspie Anglesey nabiera niecodziennego tempa, gdy równie tajemnicza, co
bogata hrabina Chattearstone zatrudnia go, by znalazł dla niej kota. Bialas broni się jak może przed tym dość
niegodnym jego profesji zajęciem, zajmując się zamieszaną w szantaż piękną Niną, zabitym obok posiadłości hrabiny
przedsiębiorcą i zaginionym architektem wplątanym w jego plany oraz milionerem o kryminalnej przeszłości, by
wymienić tylko kilka barwnych postaci przewijających się na kartach powieści. W mrocznej scenerii walijskiej wysepki
wracają duchy zmarłego ojca i brata Bialasa, ożywają legendy druidów, zaś historia zatacza coraz szersze kręgi, aż po
komandorię tajemniczego zakonu Prieure de Sion. Kolejne sploty wydarzeń coraz bardziej zaciskają się wokół
tajemniczego kota, którego nikt nigdy nie widział i małego chłopca, którego wychowuje ulica. Bialas, wielbiciel cygar i
mocnych trunków, ma niezwykłą zdolność komentowania rzeczywistości w sposób ironiczny, niekiedy sarkastyczny,
ale nigdy nudny. Daje się lubić już od pierwszej strony tej niezwykłej powieści.
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