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Året er 965. Rygtet om en prægtig skat, der engang har tilhørt hunnerkongen Attila, er kommet den berygtede
besætning - De Edsvorne - på skibet Fjordelgen for øre. Med om bord er den unge Orm Bjørnedræber, der har

svoret en ed for livet og nu står over for sit livs eventyr, da de drager af sted for at finde skatten.

Togtet udvikler sig til et nervepirrende kapløb med tiden, da Kong Harald og en skruppelløs katolsk munk
også kaster sig ind i jagten. Munken er dog ikke ude efter selve skatten, men derimod Attilas magiske sværd,

der ifølge sagaerne blev smedet af det spyd, der dræbte Den Hvide Kristus.

Sejlene er sat til et livsfarligt togt, der leder vikingerne ud på den dybe og forræderiske hvalvej mod
hunnerkongen Attilas forbandede skat.
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Edsvorne - på skibet Fjordelgen for øre. Med om bord er den unge
Orm Bjørnedræber, der har svoret en ed for livet og nu står over for

sit livs eventyr, da de drager af sted for at finde skatten.

Togtet udvikler sig til et nervepirrende kapløb med tiden, da Kong
Harald og en skruppelløs katolsk munk også kaster sig ind i jagten.
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