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Studier af en ældgammel tekst har overbevist arkæolog Nina Wilde om, at en grav, der indeholder resterne af
den legendariske kriger Herkules, kan eksistere. Hvis hun kan finde den, vil det være det vigtigste historiske

fund, der nogensinde er gjort.

En fantastisk skat
Da Nina og hendes tidligere bodyguard Eddie Chase indleder deres søgen, står det hurtigt klart for dem, at

andre også ønsker at finde graven – og de utrolige rigdomme, den indeholder.

En dødbringende fjende
Nina og Chases søgen bringer dem snart ud på et spor af korruption og sammensværgelser. Fra Schweiz til
Shanghai, Botswana til London, det bliver et kapløb med tiden for at finde Herkules’ grav, før den falder i

onde hænder…
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