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I Tower of London stjæles den legendariske diamant, Koh-I-Noor, og uden for New Delhi skyller et lig uden
hoved og hænder op på Yamuna-flodens bred.

Videnskabsjournalist Noah Safran har meget at indhente i forholdet til sin nyfundne datter, Asta. Sammen
tager de til Indien for at lære hinanden at kende. Samtidig forsøger Noah at opspore sin indiske far, som

forlod hans mor, før Noah kom til verden.

Men rejsen udvikler sig til noget langt mere skræmmende, og snart spiller både Noah og Asta ufrivillige
hovedroller i en skruppelløs galnings livsværk.

Påfugletronen: I det 17. århundrede var det stormogulske imperium større og rigere end noget andet. Den
mest ekstravagante af stormogulerne, Shah Jahan, lod bygge en trone, hvis lige aldrig er set i

verdenshistorien, hverken før eller siden. Da Persiens Nadir Shah i 1738 plyndrede Delhi, bragte han tronen
med sig hjem som en del af krigsbyttet. Men i 1747 blev han snigmyrdet, og Påfugletronen forsvandt herefter

sporløst.
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