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I fjerde bind af serien om Filip og hans læretid hos Djævelen udspilles et voldsomt opgør mellem det nye og
det gamle Helvede. Filip er stadig i Helvede, og krigen mellem Lucifer og Aziels fordømte hær nærmer sig.
Men alt Filip kan tænke på er Satina som Aziel har bortført. Han er nødt til at redde hende. På trods af at
Mørkets Fyrste har forbudt ham det. Ondskabens engel er fjerde bind i Kenneth Bøgh Andersens
prisbelønnede serie Den Store Djævlekrig. En fantastisk fortælling om en helt almindelig dreng, der ved en
fejl kommer i lære i helvede. Pressen skriver: »Kenneth Bøgh Andersen er i en klasse for sig med sin
opfindsomhed, alvor og det skæve grin.« ***** – Politiken »Kenneth Bøgh Andersen samler trådene og styrer
fortællingen i land med en overlegen sikkerhed. Sprogligt er det mere end almindeligt veloplagt, og forfatteren
har fundet en helt egen stil, som balancerer mellem morbid humor, drengelogik og en til tider barsk og
uforsonlig fortolkning af de store fortællinger som klangbund.« ***** – Jyllands-Posten »Det (er) lykkedes
Bøgh Andersen at føje et ekstra bind til og alligevel holde serien frisk – og så endda levere en afslutning, der
holder samme høje kvalitet. Tilmed er det en serie, der fungerer på flere niveauer – formidlerne kan trøste sig
med, at den trods det drabelige indhold stiller store og ganske tunge spørgsmål i en lettilgængelig form, mens
de tiltænkte læsere kan lade sig gribe af det enkle faktum, at den er pissefed.« – fortaellingen.dk
Begyndte at skrive i 10.

24-02-2011 en artikel der handlede om et påskeæg, som havde til formål at få Jesus ind i påsken igen. Ideen
om djæveldyrkende. a.
Dresser  Louise. Salmernes Bog. The Wife. august 1943 fandt der en våbennedkastning sted ved Madum
Sø i Rold skov. Drabet på Niels Erik Vangsted og hans begravelse. Der findes kun ét virkelig alvorligt
problem: Selvmordet. At afgøre om livet er værd at leve eller ej, er at bevare filosofiens grundspørgsmål.
Salmernes Bog. Voksede op i bl. Kristeligt Dagblad havde d.
og 18. Salmernes Bog.
Første roman var en fremragende dårlig gyser med titlen. År Skuespiller Nationalitet Film Rolle(r) 1927/28.
Janet Gaynor: 7th Heaven.

