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Den faldne engel Kenneth Bøgh Andersen Hent PDF 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
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