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Fundet af et gådefuldt manuskript fra oldtiden sætter en lavine af rituelle drab i gang gennem hele Europa.
Arkæologen og enspænderen Bjørn Beltø, som har fået manuskriptet i sin varetægt, er i livsfare. På flugt fra

en dommedagssekt hvirvles Beltø ind i en verden af faldne engle, gammeltestamentlige myter og
konspirationsteorier. Sammen med en bedårende, men stum, kvindelig forsker, sætter Beltø sig for at løse

gåden om Lucifers evangelium.

Samtidig fortælles en historie fra 1970’ernes Rom om teologiprofessor og dæmonolog Giovanni Nobile, hvis
liv forvandles til et mareridt efter et sensationelt fund fra det gamle Ægypten. Hans datter kidnappes, og

Nobile står ansigt til ansigt med ondskab og religiøs fanatisme.

Tom Egeland har skrevet en forrygende og eventyrlig spændingsbog om et mystisk manuskript og en dødelig
gåde.
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