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Fra et af de største nye britiske talenter i nyere tid kommer nu en eksplosiv apokalyptisk sammensværgelses-
thriller som vil sætte verden på den anden ende …

Den moderne verdens sikkerhed er ved at blive blæst i stykker af en tre tusind år gammel sammensværgelse
næret af blod og løgne ...En mand kaster sig i døden fra det ældste beboede sted på jordens overflade, et

bjergrigt kastel i denhistoriske tyrkiske by Ruin. Dette er ikke noget almindeligt selvmord, men en symbolsk
handling. Og takket være medierne bliver hele verden vidne til begivenheden. Men kun få forstår den. For
velgørenhedsmedarbejderen Kathryn Mann og en håndfuld andre, der kender hemmeligheden, er dette, hvad
de har ventet på. De kutteklædte og hemmelighedsfulde fanatikere, der lever i kastellet har derimod mistanke
om at begivenheden kan betyde enden på alt, hvad de har bygget - og de vil dræbe, torturere og bryde enhver

lov for at forhindre dette.
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