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Rumont, az ifjú francia vitézt nem hagyja nyugodni a vágy, hogy nyomára bukkanjon Artúr király legendás szigetének,
Avalonnak. Ez a leküzdhetetlen sóvárgás űzi el otthonából, Provence-ból, hogy átszelve a frankok birodalmát, a britek
szigetére utazzon. Miután Cornwall partjainál hajótörést szenved, találkozik a szépséges Merewynnel, akivel az élete
elválaszthatatlanul egybefonódik. Rumon az angol király udvarába viszi a leányt, ám ott a lovag „rabságba esik:
valósággal megbabonázza a ravasz királyné szépsége. A vágyódás és a misztikus utazás óceánokon és kontinenseken
repít keresztül, bebarangolva a kilencszázas évek Angliáját, a rejtélyes Izlandot, Grönlandot és az ismeretlen
Észak-Amerikát. Szerelem, féltékenység, meg nem értés, hamisság, ármány és a szívek csatája zajlik a történelem
színpadán...u003cbr /u003eAnya Seton (Katherine 1-2., Elizabeth 1-2., A hűség foglyai), a történelmi románcok írónője
legújabb regényében lebilincselő módon adja vissza az erős királyi hatalom, a nehéz sorsú parasztság, a viking
harcosok és a nemes lovagok közötti feszültséget, miközben eleven, színes és hiteles képet fest a viharos középkorról.
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