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Michele Rigby Assad er kristen og forhenværende agent for den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Som
hemmelig agent for CIA gjorde hun tjeneste i nogle af de mest risikofyldte områder i Mellemøsten. Hun var
leder for nogle af de allerdygtigste agenter på kloden. Truslerne var virkelige. Operationerne var farlige, og
inderst inde spurgte Michele sig selv, om hun virkelig var den rette til jobbet. Var hun det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt, eller havde hun misforstået sit livs kald undervejs? Havde hun det, der skulle til for at

overleve?I Ud af skjul har Michele fået tilladelse til at droppe sit dække og stå frem og fortælle sin historie –
en historie om indædt kamp, uventede udfordringer, mislykkede operationer og frem for alt: beretningen om,

hvordan hun fandt en tro og et formål, der kunne overvinde selv hendes værste frygt.

Da Michele og og hendes mand, Joseph, trak sig tilbage fra aktiv tjeneste var de med til at planlægge og
udføre en nervepirrende redningsoperation, hvor en stor gruppe internt fordrevne kristne irakere blev

evakueret til en ny tilværelse i Slovakiet.

Hardback med jacket.
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