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Mysteriet. Da symbolforsker Robert Langdon kaldes til forskningscentret CERN i Schweiz for at se nærmere
på et mystisk symbol – brændt på brystkassen af en myrdet fysiker – finder han beviser på det utænkelige: et
gammelt broderskab, kendt som Illuminati, er dukket op til jordens overflade igen, og de ønsker hævn over
deres værste fjende – den katolske kirke. Langdon hvirvles ind i en intens og farefuld jagt på en nådesløs
morder – en jagt, som fører ham gennem Vatikanet og Rom, hvor han kommer på sporet af en række

ældgamle, hemmelighedsfulde tegn, der fører ham til broderskabets inderste kerne. Var du vild med Da Vinci
Mysteriet, vil du ikke blive skuffet over Engle & Dæmoner …

___________________________________________________ “Da Vinci Mysteriet blev Dan Browns
internationale gennembrud. Men forgængeren [Engle & Dæmoner] er faktisk endnu mere spændende.” –
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