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Opkald fra en engel Guillaume Musso Hent PDF "Mussos romaner er pageturnere. Når man først er begyndt
at læse, kan man ikke lægge dem fra sig igen. Opkald fra en engel starter som en romantisk komedie, men

udvikler sig så til en hæsblæsende thriller." – Europe 1, Cafe Culture

I JFK-lufthavnen i New York støder en kvinde og en mand sammen, så de taber alt, hvad de har i hænderne.
Madeline og Jonathan har aldrig mødt hinanden før. Undskyldende og frustrerede samler de deres ting op fra
gulvet, og i forvirringen får de forbyttet deres mobiltelefoner. Da de opdager fejlen, er de 10.000 kilometer fra

hinanden. Hun er blomsterhandler i Paris, og han er restaurationsejer i San Francisco.

Inden de får aftalt at få sendt telefonerne til rette ejermand, kan de ikke modstå fristelsen og begynder hver
især nysgerrigt at undersøge indholdet på den andens telefon. Utilgiveligt af begge, men langsomt bliver de
mere og mere optaget af at snage i hinandens liv, hvilket fører til en uventet opdagelse: Deres skæbner er

forbundet af en hemmelighed, de begge troede var mørklagt for altid …

 

"Mussos romaner er pageturnere. Når man først er begyndt at læse,
kan man ikke lægge dem fra sig igen. Opkald fra en engel starter
som en romantisk komedie, men udvikler sig så til en hæsblæsende

thriller." – Europe 1, Cafe Culture

I JFK-lufthavnen i New York støder en kvinde og en mand sammen,
så de taber alt, hvad de har i hænderne. Madeline og Jonathan har
aldrig mødt hinanden før. Undskyldende og frustrerede samler de
deres ting op fra gulvet, og i forvirringen får de forbyttet deres
mobiltelefoner. Da de opdager fejlen, er de 10.000 kilometer fra

hinanden. Hun er blomsterhandler i Paris, og han er restaurationsejer
i San Francisco.

Inden de får aftalt at få sendt telefonerne til rette ejermand, kan de
ikke modstå fristelsen og begynder hver især nysgerrigt at undersøge
indholdet på den andens telefon. Utilgiveligt af begge, men langsomt
bliver de mere og mere optaget af at snage i hinandens liv, hvilket
fører til en uventet opdagelse: Deres skæbner er forbundet af en

hemmelighed, de begge troede var mørklagt for altid …
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