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En dødelig sygdom er brudt ud i citadellet og truer med at brede sig uden for murene. Den smittede
velgørenhedsarbejder Gabriel Mann har måske kuren – men kan én døende mand standse en epidemi?

Uden Gabriel er Liv Adamsen, tidligere journalist, sårbar og omgivet af fremmede i den ørkenoase, der nu er
hendes nye hjem. Men Liv har imidlertid langt mere at være bekymret for end blot sit eget liv …

I USA efterforsker den nyuddannede FBI-agent Joe Shepherd en af NASAs mest velansete professorers
forsvinden. Er det et forsvindingsnummer, en bortførelse eller noget mere ildevarslende? Shepherds

efterforskning afdækker en magtfuld konspiration af globalt omfang og med dybtgående konsekvenser.

Én ting står klart for dem alle – noget stort er på vej, noget, der vil forandre alting. Men vil det være en ny
begyndelse eller alle dages ende?
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