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Afhopperen Daniel Silva Hent PDF Forlaget skriver: »Ved du, hvad vi gør med forrædere, Gabriel? Mange
ting har ændret sig i Rusland siden kommunismens fald. Men straffen for forræderi er den samme. Lov mig en

ting, Gabriel. Lov mig, at jeg ikke kommer til at ende i en umærket grav.«

Gabriel Allon er, seks måneder efter den dramatiske afslutning på Moskvareglerne, tilbage i Umbrien for at
genoptage hvedebrødsdagene med Chiara og restaurere en altertavle. Men det stille liv får en brat ende, da
han modtager en rystende besked fra London. Afhopperen, der reddede hans liv i Moskva, er pludselig
forsvundet sporløst. Det britiske efterretningsvæsen har hele tiden haft ham under mistanke for at være

dobbeltagent, men Allon ved bedre, og han ved, at der nu er et løfte, der skal indfries. 

Afhopperen er sjette bind på dansk i serien om den israelske kunstkonservator og efterretningsagent Gabriel
Allon. 

»Daniel Silva regnes med rette for en af USA´s bedste yngre spændingsforfattere.«
- Thomas Harder, Politiken
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