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Det er en voldelig tid i renaissancens Firenze, hvor byens leder - Lorenzo Il Magnifico - sammen med sine
venner i Platons Akademi er på jagt efter dybere forståelser for, hvad livet er, og hvad mennesker er.

Svarene søger de at finde i gamle gemte tekster, og deres indsigter vokser, mens de kæmper for lyset og
kærlighedens overlevelse imod mørkets kræfter. De får hjælp af vise kvinder, hustruer og elskerinder - og den
danske Kong Chr.1 og hans uægte søn. Det er en svær opgave - for et mord i domkirken den 26. april 1478
står mærket i hjerte og sind på byens leder og dem omkring ham. Deres sorg trækker dybe spor i tidens sand

... hvor ondskaben lurer som pesten.
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