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6. bind i serien Den store djævlekrig som paperback. Det indtil videre absolut afsluttende bind (!), selv om
mange fans nægter at tro på det. Filip og Satina er i Den glemte underverden. Filip får de mest forfærdelige
syner, og da han kommer til sig selv, hører de skridt. Nogen nærmer sig ... Pressen skriver: »De finurlige ideer
om livet i Helvede eller Paradis vil ingen ende tage. Jeg elsker det.« – Bookeater ********* »Kenneth Bøgh
Andersen har lagt seriøs research og omtanke i hver “ægte historie, han tager med […] han tager børn og unge
alvorligt som forfatter; han mener ikke, at de ikke kan håndtere blod og ondskab eller at blive stillet overfor
virkelig svære spørgsmål. Og han forventer heller ikke et svar – blot at du overvejer det og danner din egen
mening […] Jeg vil ikke fortælle jer, hvad der sker i Den faldne djævel – men det er spændende, blodigt,
dystert og absolut en værdig afslutning på Den store djævlekrig.« – Kathrine, Bibliotekatten »Kenneth Bøgh
Andersen skriver djævelsk godt.« – Bjarne W. Andresen, JAGOO ****** »Det er længe siden – om
nogensinde – jeg har læst noget så uhyggeligt, grumt og ondt, som det, der sker allerede i første kapitel af Den
faldne djævel […] Den store djævlekrig 1-6 vil givetvis komme til at stå som et hovedværk i såvel Kenneth
Bøgh Andersens forfatterskab som i Dansk Børne- og Ungdomslitteratur.« – Haram, Bogbotten »Som altid er
historien meget velskrevet og dramatisk, og det er en virkelig god, effektfuld blanding af fantasy og gys […]
Bøgh Andersen er først og fremmest sig selv i denne fantasy-serie, hvor både Valhalla, Hades, Himmel og

Helvede inddrages i historien om "det gode" og "det onde".« – Lektør »Det er en spændende rejse og guf for
alle, der elsker gamle myter og sagn […] Kenneth Bøgh Andersen har styr på de religioner og mytologier, han
bygger sine bøger på, og han binder bogseriens ender flot sammen i Den faldne djævel.« – Marie Theilmann,
Weekendavisen » … da jeg startede på bogen rystede mine hænder nærmest.« – Bog & Idé
000 bøger. Den unge Alfred har siddet fastspændt i. Fanden tog | Den Edder-blændte Qvinde. Mindst 75.
fuld af ondskab og arrigskab. edderblændt, ederblændt : part. Her kan man for alvor lade fantasien flyde
uden at den bliver stoppet af vores verdens regler, grænser og normer. E8. VSO. edderblændt, ederblændt :
part. Edderbyld, Ederbyld Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Læs resumeer,
uddrag, anmeldelser af Kenneth Bøgh Andersens bøger.
Tilbage til forsiden (Hvis du skulle få den ide at printe dette juleleksikon ud, må jeg hellere først advare dig
om, at den fylder rigtig mange. 000 af bøgerne er danske. Find det, du leder efter ved at søge via kategorierne
i … Juleleksikon. Her har vi samlet en række opgaver, skrevet af primært danskfaglige
universitetsstuderende.

