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Hans navn er helt ukendt for de fleste, men inden for de ultra velhavendes kredse er dr. Hoffmann intet
mindre end en legende - en visionær videnskabs-mand, hvis hemmelige computersoftware og avancerede

algoritmer kan forvandle alt til guld på et ellers ustabilt finansmarked. Ingen kan gennemskue, hvordan det er
muligt, men det er og bliver et faktum, at Hoffmanns investeringsfond i Genève genererer et astronomisk

overskud.

En tidlig morgen, mens dr. Hoffmann sover tungt ved siden af sin hustru, bryder en tyv på trods af alverdens
sikkerhedsforanstaltninger ind i deres store hus ved Genèvesøen. Det bliver startskuddet til et nervepirrende
mareridt, hvor Hoffmann med stigende desperation forsøger at finde ud af, hvem der er ude på at sabotere

ham, hans livsværk og hele det finansielle marked.
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