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Pinochet´s regime som straf for at have introduceret sine studenter til politisk poesi. Nu er Bernardo Greene
flygtet til Danmark, og i København forsøger han at blive rehabiliteret - at skabe sig et nyt, tåleligt liv. Hun
forsøger at finde sig selv efter først at have mistet sin datter og siden at have gennemlevet en dramatisk

skilsmisse fra sin voldelige mand. Men Michela Ibsen må erkende, at hun tiltrækker voldelige mænd - at vold
findes. De to mødes tilfældigt, drikker en kop kaffe på en café ved søerne og med dét møde begynder to sjæle
at hele, tilgivelsen og tilliden til livet at vinde over fortvivlelsen, angsten og rædslen. I selskab med engle er

en roman om tortur og vold, overlevelse og tilgivelse.
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forsøger han at blive rehabiliteret - at skabe sig et nyt, tåleligt liv.
Hun forsøger at finde sig selv efter først at have mistet sin datter og
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