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undergang.

Da arkæologen Dilara Kenner bliver kontaktet af en gammel ven af familien, Sam Watson, som siger, at han
har oplysninger om Dilaras forsvundne far, iler hun til Los Angeles for at møde ham. I Los Angeles taler Sam
ikke om Dilaras far, men i stedet om Noas ark – det artefakt som Dilaras far har ledt efter i lang tid. Før Sam
kan forklare sig yderligere, kollapser han og falder om, men når med en sidste kraftanstrengelse at opfordre

Dilara til at finde en mand ved navn Tyler Locke.

Dilara finder Tyler Locke, som viser sig at være en tidligere kaptajn fra militæret, på en boreplatform ud for
Newfoundlands kyst. Tyler indvilliger i at hjælpe Dilara med at lede efter Noas ark og hendes forsvundne far.
Efterhånden som de to begynder at grave i sagen, går det op for dem i al sin gru, at de har mindre end syv
dage til at finde arken, før dens hemmelighed endnu engang bliver brugt til at udrydde al civilisation.

 

Det største arkæologiske fund i verdenshistorien kan blive verdens
undergang.

Da arkæologen Dilara Kenner bliver kontaktet af en gammel ven af
familien, Sam Watson, som siger, at han har oplysninger om Dilaras
forsvundne far, iler hun til Los Angeles for at møde ham. I Los

Angeles taler Sam ikke om Dilaras far, men i stedet om Noas ark –
det artefakt som Dilaras far har ledt efter i lang tid. Før Sam kan

forklare sig yderligere, kollapser han og falder om, men når med en
sidste kraftanstrengelse at opfordre Dilara til at finde en mand ved

navn Tyler Locke.

Dilara finder Tyler Locke, som viser sig at være en tidligere kaptajn
fra militæret, på en boreplatform ud for Newfoundlands kyst. Tyler
indvilliger i at hjælpe Dilara med at lede efter Noas ark og hendes

forsvundne far. Efterhånden som de to begynder at grave i sagen, går
det op for dem i al sin gru, at de har mindre end syv dage til at finde

arken, før dens hemmelighed endnu engang bliver brugt til at
udrydde al civilisation.
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