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På Hjultorvet i Næstved står en rytterstatue af Peder Bodilsen. Han levede i 1100-tallet og var en sjællandsk
stormand, som blandt andet stod bag et oprør for at sikre, at præster overholdt deres cølibatløfte.  Det er dog
langtfra alt, eftertiden ved om Peder Bodilsen. Blev han således myrdet af ren og skær grådighed, fordi nogen
vidste, hvilken slægt ham kom fra? Var han af kongeslægt, eller var han i virkeligheden søn af en leder i et

bondeoprør? Og var han ydermere en del af et fællesskab, der forsvarede de gamle daneres normer om, at alle
mennesker var lige - et fællesskab, der måske eksisterer den dag i dag?

Alt dette aner politimanden Jens Berg ikke noget om, da han bliver sat til at opklare en gemen hærværkssag
på netop rytterstatuen af Peder Bodilsen i Næstved. Men inden længe står han også over for en myrdet

kvinde, der har fået et kæmpe sværd boret gennem hjertet, og sammen med Kate Hansen fra Nationalmuseet
er han pludselig rodet ind i at forsøge at opklare en række uforklarlige begivenheder, der trækker tråde tilbage
til fortidens forbrydelser. Kan det virkelig passe, at et broderskab fra 1100-tallet drevet af grådighed stadig

har magt og indflydelse i dagens Danmark og vil gøre hvad som helst for at skjule deres eksistens?
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