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Beelzebul Mona Hawthorn Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Det er en hård opstart for Amanda at blive 1.
g’er. Ingen ser ud til at ænse hendes problemer med at finde nye venner og passe ind i gymnasieklassen.

Ingen undtagen Noah. Han tilbyder at lave et projekt sammen med hende i billedkunst. Kan han virkelig lide
hende?

En fredag eftermiddag forsvinder en pige fra klassen. Hun er den femte unge kvinde, som i løbet af et år er
blevet meldt savnet i Nordjylland. Snart befinder Amanda sig i en kamp på liv og død, idet hun havner i
hænderne på en udspekuleret seriemorder. Han har planer med Amanda, og han vil gennemføre dem for

enhver pris. Amanda må stole på sine instinkter, da hun bliver tvunget til at træffe en række skæbnesvangre
valg.
  

Beelzebul er en hårrejsende gyser om sindets reaktioner på mobning, tilfangetagelse og tortur. Der trænges
dybt ind i sindene hos Amanda og seriemorderen.       

Uddrag af bogen 
I en tåge af rædsel, hvor kniven trænger igennem det yderste hudlag på min kind, aflæser jeg det hidtil mest
skræmmende i hans ansigt. Begær. Nydelse. Trangen til at erobre. Som om han kan læse mine tanker, griber
han fat om min nakke og kysser mig. Jeg forsøger at skubbe ham væk, bide i hans ækle tunge, men det lykkes
kun at nappe ham i tungespidsen. Han flytter sit hoved og lader en knytnæve suse ned mod mit ansigt. Jeg

drejer hovedet til siden, og i et splitsekund når jeg at tænke, at dette er enden.

Om forfatteren 
Mona Hawthorn Andersen (f. 1977) har en baggrund som psykoterapeut og cand.mag. i dansk og psykologi.
Hun henter inspiration til sine bøger fra research om seriemordere og det virkelige liv. Hun bor i Klarup
sammen med sin mand og tre børn. Hun debuterede i 2017 med kriminalromanen I Guds skabte billede.

 

Forlaget skriver: Det er en hård opstart for Amanda at blive 1. g’er.
Ingen ser ud til at ænse hendes problemer med at finde nye venner
og passe ind i gymnasieklassen. Ingen undtagen Noah. Han tilbyder
at lave et projekt sammen med hende i billedkunst. Kan han virkelig

lide hende?

En fredag eftermiddag forsvinder en pige fra klassen. Hun er den
femte unge kvinde, som i løbet af et år er blevet meldt savnet i
Nordjylland. Snart befinder Amanda sig i en kamp på liv og død,

idet hun havner i hænderne på en udspekuleret seriemorder. Han har
planer med Amanda, og han vil gennemføre dem for enhver pris.

Amanda må stole på sine instinkter, da hun bliver tvunget til at træffe
en række skæbnesvangre valg.
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tilfangetagelse og tortur. Der trænges dybt ind i sindene hos Amanda
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I en tåge af rædsel, hvor kniven trænger igennem det yderste hudlag



på min kind, aflæser jeg det hidtil mest skræmmende i hans ansigt.
Begær. Nydelse. Trangen til at erobre. Som om han kan læse mine
tanker, griber han fat om min nakke og kysser mig. Jeg forsøger at
skubbe ham væk, bide i hans ækle tunge, men det lykkes kun at
nappe ham i tungespidsen. Han flytter sit hoved og lader en

knytnæve suse ned mod mit ansigt. Jeg drejer hovedet til siden, og i
et splitsekund når jeg at tænke, at dette er enden.

Om forfatteren 
Mona Hawthorn Andersen (f. 1977) har en baggrund som

psykoterapeut og cand.mag. i dansk og psykologi. Hun henter
inspiration til sine bøger fra research om seriemordere og det

virkelige liv. Hun bor i Klarup sammen med sin mand og tre børn.
Hun debuterede i 2017 med kriminalromanen I Guds skabte billede.
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