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Deirdre Hunt - også kendt som Laura Swan - har skønhedssalonen Silver Swan i Dublin. Salonen er en
succes, men nu er hun død. Tilsyneladende har hun druknet sig. Hendes mand vil nødigt have selvmordet
frem i offentligheden, så han opsøger sin gamle studiekammerat, retspatologen Quirke. Quirke vil gerne

hjælpe, men før han får set sig om, har nysgerrigheden endnu engang fået tag i ham. Hvad fik Laura Swan til
at tage livet af sig? Og hvad har hendes kompagnon, Leslie White, og den halvt indiske læge, Dr. Kreutz,
med sagen at gøre? Laura Swans død bliver et personligt anliggende for Quirke, da han opdager, at hans

datter har forbindelse med Leslie White, en skruppelløs forfører. Skal han redde sin datter, må han finde ud af,
hvad der egentlig skete med Laura Swan.

Benjamin Black - pseudonym for Booker prisvinderen - har skrevet endnu en elegant noir-roman fra
1950'ernes Dublin. 
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