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Kuppet Daniel Silva Hent PDF Begavet underholdning og hæsblæsende spænding. Kuppet er 11. bind på
dansk i den populære serie om den israelske efterretningsagent og kunstkonservator, Gabriel Allon. Den 18.
oktober 1969 forsvandt Caravaggios maleri af Jesu fødsel fra San Loranzo-oratoriet i Palermo. Maleriet er
kendt som et af Caravaggios sidste store værker, som han malede i 1609, da han var på flugt fra de pavelige
myndigheder i Rom efter at have dræbt en mand med sværd under en duel. I mere end fire årtier har denne
altertavle været det mest eftersøgte maleri i verden, og alligevel har dets skæbne været et mysterium. Indtil
nu… Mens Gabriel Allon efterforsker det brutale mord på en britisk kunsthandler, kommer han på sporet af
det berømte kunstværk. Jagten på det stjålne maleri fører Gabriel Allon rundt i store dele af Europa, og for at

finde det ene mesterværk opdager han, at han måske er nødt til at stjæle et andet.
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