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Den faldne engel Daniel Silva Hent PDF Forlaget skriver: 9. bind på dansk i den populære serie om den
israelske efterretningsagent og kunstkonservator, Gabriel Allon, der i øvrigt er Bill Clintons

yndlingsromanfigur.

Efter lige med nød og næppe at have overlevet sin sidste mission har Gabriel Allon søgt tilflugt i Vatikanet,
hvor han har fået æren og fornøjelsen af at restaurere et af Caravaggios største mesterværker. Det varer dog
ikke længe, før der også bliver brug for andre af Allons evner. Tidligt en morgen sender ingen ringere end

pavens sekretær Luigi Donati bud efter ham, da en kvinde er fundet død under Peterkirkens kuppel.
Dødsfaldet bliver hurtigt afskrevet som selvmord af Vatikanets politi, men Donati frygter, at der er tale om en

forbrydelse, og beder Allon efterforske sagen - men i al hemmelighed, da kvinden arbejdede på en højst
penibel sag, og det sidste den katolske kirke har brug for er endnu en skandale. 

Pressen skriver:
»Daniel Silva binder fermt pavekirke, kunsttyveri og islamistisk terror sammen i sin niende roman om Gabriel

Allon.«
 - Jesper Beinov, Berlingske****

»Daniel Silvas Gabriel Allonhistorier er begavet spændingslitteratur. Med en plotteknik, der minder om
Frederick Forsyth og en stil ikke så langt fra John le Carré, får læseren en udsøgt thrilleroplevelse, der

samtidig tilbyder en analyse af geopolitiske forhold med klar, men slet ikke ukritisk sympati for jødedom og
kristen kirke.«

 - Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten ****

»Spionen, lejemorderen og kunstkonservatoren Gabriel Allon er en fuldstændig fantastisk figur . Du skal læse
den, hvis du elsker konspirationer, krimier, mord og kloge kulturelle referencer.«

 - Julia Lahme, Femina*****

»Begavet, atmosfæremættet underholdning med indhold.«
- Søndag
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