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Kan de have holdt os for nar op gennem historie? Kan de have bildt os ind, at de er fjender?   

 

Genteknologen Martin Lindvad bliver kaldt til Norge, hvor hans gamle mentor, Håkon, vil indvie sin tidligere
elev i en frygtelig opdagelse. Inden Håkon når at videregive sin information, bliver han dog dræbt for øjnene
af Martin. Sammen med enken begynder Martin at grave i, hvorfor Håkon skulle myrdes. Det går op for de to,
at Håkon besad en uhyggelig viden om SARS - virusset der hærgede i Asien i starten af det nye årtusinde. En
viden som en utænkelig alliance vil gøre alt for at holde skjult. Det skal dog vise sig, at SARS blot var ét led i

opfyldelsen af en ældgammel profeti.   

 

Løber dine tænder i vand, når du ser en stuvning af mord, spænding og historiske fakta? Bliver det blot bedre,
hvis retten er garneret med en masse videnskab? Så er det tid til snøre en serviet om halsen, sætte sig til bords

og lade "Og Jeg Saa En Ny Himmel" forføre dine smagsløg.

 

"Jeg er fuldstændig vild med den konspirationsteori, som Hallenborg bygger sit plot op over." - Bogrummet
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