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Den sorte enke Daniel Silva Hent PDF Forlaget skriver: Den legendariske spion Gabriel Allon har takket ja til
en stilling som leder af Israels hemmelige sikkerhedstjeneste. Samme aften som hans forfremmelse lokkes han

til at udføre en sidste opgave i felten. Terrornetværket ISIS har sprængt en bombe i Paris, og den franske
regering vil have Gabriel til at eliminere manden bagangrebet - inden han slår til igen. De kalder ham
Saladin, og han er en både genial og storladen terroristleder, som er umulig at spore på grund af en

sofistikeret krypteringssoftware, der beskytter hans kommunikation. Gabriel har intet valg, han må få en
agent indenfor. Valget falder på den talentfulde unge læge Natalie Mizrahi, der må spille rollen som ISIS-

rekrut. Opgaven bringer hende fra forstæderne i Paris over den græske ø Santorini til hovedstaden
Washington, hvor Saladin lægger planer, som vil ændre historien.
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