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Solander gør et mærkeligt fund i New Zealand: en sten med besynderlige egenskaber, som udfordrer Linnés

syn på naturen og derfor må gemmes væk.

Mere end to hundrede år efter Solanders død, på dagen for Nobelprisuddelingen, får Ida Nordlund et mystisk
skrin af prismodtageren i fysik, Anatolij Lobov. Under prisfesten bliver Lobov myrdet, og snart er Ida ikke
bare eftersøgt af politiet, men også forfulgt af et hemmeligt netværk af forskere, som vil gøre alt for at få fat i
det gådefulde skrin. Spørgsmålene er mange: Hvad er det for en sten, Solander fandt? Hvad skjulte Carl von
Linné i ferskvandsmuslingerne i det nordlige Finland? Og hvorfor blev Ida forladt af sin mor for mange år

siden?

Jomfrustenen er en spændende og eventyrlig thriller om tre generationer af kvinder, som er tæt forbundet med
en skræmmende naturvidenskabelig hemmelighed.
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