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Engle & dæmoner
Turen går til Rom
i Tom Hanks fodspor
Af Birgit O’Sullivan
Kan religion og videnskab eksistere side om side med hver
deres eget domæne? Nej, mener den ældgamle hemmelige
bevægelse Illuminati. Jo, er budskabet i Dan Browns bestseller
og nu også film "Engle & dæmoner". Dette er aksen, som
filmen bevæger sig omkring.
Tom Hanks spiller Harvard professoren Robert Langdon
ligesom i Da Vinci Mysteriet. Han bliver headhuntet som
symboleksperten, der skal lede jagten på Illuminati, hvis mål
tilsyneladende er at udslette dens fjende: Vatikanstaten.
Sammen med den smukke fysiker Vittoria drager han til Rom for at følge de ældgamle spor i jagten
på kidnapperne af de fire hovedkandidater til pavetitlen. Robert Langdon og Vittoria har travlt, da de
skal forsøge at løse en rebus med de fire søjler: jord, vand, luft og ild. Lykkes det ikke, vil de fire
kardinaler blive dræbt med en times mellemrum – og ikke nok med det – hele Vatikanstaten og noget
af det gamle Rom vil efterfølgende blive sprængt i luften ved hjælp af en beholder med antistof.
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"Engle & dæmoner" er en actionfilm fyldt med konspirationsteorier og mystiske koder, som
professoren skal forsøge at knække på få timer. Filmen er undertiden morsom, når Tom Hanks får
lejlighed til at folde sig ud midt i de ellers nervepirrende situationer, for den katolske kirkes fremtid er
som bekendt på spil. Men ellers skal man se filmen for at opleve de flotte optagelser fra Roms
bymidte og for at få et om end lille indblik i kardinalernes ageren bag de sædvanlige blankpolerede
kulisser. Vi kommer på det ellers hermetisk lukkede Vatikan-bibliotek, ser skulpturer, hvor mændene
er blevet dydige af senere påsatte figenblade og oplever ’broderskabet af ydmyge sjæle’ bag facaden.
Skal man en tur til Rom, kan man altså nu følge i Tom Hanks fodspor med en "Engle & dæmoner" skattejagt gennem Italiens hovedstad. Illuminati-sporene bringer den besøgende til seværdigheder
som Skt. Peters Plads, kirken Santa Maria della Vittoria, Pantheon, Piazza della Minerva, Piazza
Navona, Santa Maria del Popolo og Castel Saint’ Angelo, samt Berninis store flodfontæne på Piazza
Navona. Ikke så tosset en måde at se byen på, hvor man undervejs skal knække koder og finde ellers
oversete symboler.
De to danske skuespillere Thure Lindhardt og Nikolaj Lie Kaas har roller som henholdsvis Løjtnant
Chartrand fra Schweizergarden og lejemorderen Mr. Gray; det er morsomt fra en patriotisk vinkel at
opleve dem tale engelsk med europæisk accent.
Men det er nu ikke hverken skuespillet, plottet eller budskabet, der trækker, men derimod de smukke
scener fra Roms centrum, og så er man godt underholdt de godt to timer, filmen varer.
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