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svenskernes dramatiske storm på København i 1659. I tidsrummet fra tre dage før stormen til selve

stormnatten, hvor de københavnske forsvarere frygtede at blive løbet over ende og blive nådesløst plyndret.
En skæbnestund for Danmark, hvor Kong Frederik 3. stod over for krigerkongen Karl Gustav, der havde
belejret København og agtede at udslette Danmark. I de højspændte dage og nætter optræder den menige

Isak, der indvikles i svig og løgn omkring en skjult skat, og generalkommandanten Hans Schack, der agerer i
forhold til både spin og forsvarets porøse tilstand. Og flere til, bl.a. kongeparret, Svend Gønge, Claus

Ahlefeldt og Frederik Thuresen, Heinrich, Jens, Kirsten og Madam Bagers. Alle bæver og har fra hver deres
position en dagsorden. I et nu, hvor krigens væsen og nærvær er åbenbar, og hvor også kærligheden og

fremtiden er på spil.       
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