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Kenneth Bøgh Andersen har tilføjet et overraskende femte bind til sin prisbelønnede serie, Den Store
Djævlekrig, om drengen Filip, der ved en fejl kommer i lære i helvede. Filip er tilbage på Jorden, men han
føler sig som en fange, spærret inde i sit eget liv. Hændelserne i Helvede var så voldsomme, så sorte, at ingen
burde opleve det, Filip har gjort. Han har konstante hovedpiner, og så længes han inderligt efter Satina.
Heldigvis er han også savnet i Helvede ... Serien om Den Store Djævlekrig sluttede i 2010 med fjerde bind,
Ondskabens engel. Det var hovedpersonens og forfatterens endegyldige farvel til Helvede, og det var ikke
meningen, at nogen af dem nogensinde skulle vende tilbage dertil. Krigen mellem det gamle og det nye
Helvede var udkæmpet, og historien var slut. Men kort tid efter at sidste bind var udkommet, dukkede der en
idé op hos Kenneth Bøgh Andersen. En ny mulighed for Filip til at vende tilbage til Helvede. Et nyt eventyr til
seriens mange fans. En ny slutning … Pressen skriver: »det lykkedes for Kenneth Bøgh Andersen at genoplive
serien om Den Store Djævlekrig med bogen Den faldne engel uden at gå på kompromis med logikken.« –
Damian Arguimbau, Weekendavisen, 18. september 2015 »Bag hele den mægtige konstruktion anes langsigtet
planlægning, hurtige hug og fæle fælder plus Aron Nimzowitschs vise ord om, at »ethvert bondetræk er en
svækkelse af stillingen«.« ****– Steffen Larsen, Politiken, 20. september 2015 »Det er en spændende og
overraskende forsættelse i serien, som egentlig var afsluttet. Der er heldigvis lagt op til endnu et bind i serien«
– Torben Bråe Olesen, Lektør »En læseoplevelse […] med Kenneth Bøgh Andersens fænomenale sprog, som
både er humoristisk og let læseligt.« (9/10 stjerner) – bookeater.dk »Det var en overraskelse, da Kenneth Bøgh

Andersen sidste år varslede et femte bind i serien DEN STORE DJÆVLEKRIG. Det har været ventetiden
værd, for DEN FALDNE ENGEL er djævelsk god« – LæringsCentret, 1. oktober 2015
Han føler sig mere ensom end nogensinde – ensom og vred. og 18.
Aslan har haft 512 023 brugere Folkevirke København på Vestegn - Litteratrur forår 2018. Dekonstruktion
Af Anders Grove Et opgør med den vestlige metafysik I 1967 udgav den franske filosof Jacques Derrida
hovedværket, 'De la grammatologie'. (anmeldt af Niels Thomsen). Natten mellem den 17. 84, 293-301.
marts 2016 sit tredje album 'Rift', hvor hun kradser sig ned under overfladen og føjer stærke sange til et stort
repertoire. Jeg mener at der er rigeligt af bevismateriale nu, til at vise dig at der er hold i påstanden, at Gaga
prædiker et skjult budskab. Drabet på Niels Erik Vangsted og hans begravelse. Jeg mener at der er rigeligt af
bevismateriale nu, til at vise dig at der er hold i påstanden, at Gaga prædiker et skjult budskab.
Retur til oversigt. bind, 1887, finder man en længere artikel om slægtsnavnet Harbo samt en beskrivelse af
en af slægterne. Drabet på Niels Erik Vangsted og hans begravelse. København, 1982. Natten mellem den
17. »du husmand, som ørker den stridige jord. Supernatural er en amerikansk fantasy / horror tv-serie fra
2005.
Litteraturplan forår 2018: Tirsdag den 6.

