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skibsladning uranmalm, der kan bruges til fremstilling af atombomber.
1947. Tre unge mænd mødes til en universitetsfest i Oxford uanende, at de tyve år senere vil blive
dødsfjender.
1968. Den israelske efterretningstjeneste har erfaret, at Egypten, med sovjetisk hjælp, er ved at bygge en
atomreaktor i den libyske ørken. For at sætte en stopper for de egyptiske planer og vinde atomkapløbet sætter
Mossad sin bedste agent, enspænderen Nat Dickstein på sagen. Nat får den umulige opgave i al hemmelighed
at kapre et fragtskib og stjæle 200 tons uran, uden at sporene kan føres tilbage til Israel. Men han har både
KGB, den egyptiske efterretningstjeneste og en flok arabiske ekstremister i hælene. Og så er der den smukke
Suzie Ashford, en mørkhåret skønhed, der kan vise sig at være hans bedste allierede eller hans værste fjende
…
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1947. Tre unge mænd mødes til en universitetsfest i Oxford uanende,
at de tyve år senere vil blive dødsfjender.
1968. Den israelske efterretningstjeneste har erfaret, at Egypten, med
sovjetisk hjælp, er ved at bygge en atomreaktor i den libyske ørken.
For at sætte en stopper for de egyptiske planer og vinde
atomkapløbet sætter Mossad sin bedste agent, enspænderen Nat
Dickstein på sagen. Nat får den umulige opgave i al hemmelighed at
kapre et fragtskib og stjæle 200 tons uran, uden at sporene kan føres
tilbage til Israel. Men han har både KGB, den egyptiske
efterretningstjeneste og en flok arabiske ekstremister i hælene. Og så
er der den smukke Suzie Ashford, en mørkhåret skønhed, der kan
vise sig at være hans bedste allierede eller hans værste fjende …
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