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Dæmoner Elisabeth Lyneborg Hent PDF Forlaget skriver: "Det har været umuligt at skaffe en præst til øen.
Den sidste præst havde de i over 40 år. Siden har ingen villet være der i mere end et par måneder ad gangen.

Jeg kender ikke meget til forholdene, men det er din eneste redning fra tjenestemandssagen. Hvis du
øjeblikkelig forlader dit embede og tiltræder stillingen som sognepræst på øen Gehenna, så skal jeg prøve at

få gemytterne dysset til ro."
Således faldt biskoppens ord.

Da Johan Ham deporteres fra drømmeembedet til et præsteembede på den lille Ø Gehenna, har hans liv mødt
en mur; han har mistet sin kone og kontakten til sine børn og har samtidig fået en tjenestemandssagen på

nakken, fordi han overfaldt hjælpepræsten. På Gehenna finder han en præstebolig, hvor intet fungerer, og en
forfalden kirke uden menighed.

Dæmoner er en psykologisk gyser, hvor en præst, der ikke blot har mistet troen på gud, men på hele
meningen med livet, må kæmpe med en satanisk kult, der har en uhyggelig magt over øens beboer.

Elisabeth Lyneborg (f. 1939). Debuterede i 1979 med Præster er osse mennesker og har siden da skrevet en
række voksen- og børnebøger, bl.a. erindringsbogen Jeg var der! 21. marts 1945 om bombardementet på Den
Franske Skole på Frederiksberg. Lyneborg som forfatter lader sig ikke begrænse, og hun spænder vidt over
humor, gys, historie, erindring og børnebøger - alt skrevet med en varme og en nerve, som vidner om, at her

er en forfatter med meget på hjerte.

 

Forlaget skriver: "Det har været umuligt at skaffe en præst til øen.
Den sidste præst havde de i over 40 år. Siden har ingen villet være
der i mere end et par måneder ad gangen. Jeg kender ikke meget til
forholdene, men det er din eneste redning fra tjenestemandssagen.
Hvis du øjeblikkelig forlader dit embede og tiltræder stillingen som
sognepræst på øen Gehenna, så skal jeg prøve at få gemytterne

dysset til ro."
Således faldt biskoppens ord.

Da Johan Ham deporteres fra drømmeembedet til et præsteembede
på den lille Ø Gehenna, har hans liv mødt en mur; han har mistet sin

kone og kontakten til sine børn og har samtidig fået en
tjenestemandssagen på nakken, fordi han overfaldt hjælpepræsten. På

Gehenna finder han en præstebolig, hvor intet fungerer, og en
forfalden kirke uden menighed.

Dæmoner er en psykologisk gyser, hvor en præst, der ikke blot har
mistet troen på gud, men på hele meningen med livet, må kæmpe
med en satanisk kult, der har en uhyggelig magt over øens beboer.

Elisabeth Lyneborg (f. 1939). Debuterede i 1979 med Præster er osse
mennesker og har siden da skrevet en række voksen- og børnebøger,

bl.a. erindringsbogen Jeg var der! 21. marts 1945 om



bombardementet på Den Franske Skole på Frederiksberg. Lyneborg
som forfatter lader sig ikke begrænse, og hun spænder vidt over
humor, gys, historie, erindring og børnebøger - alt skrevet med en
varme og en nerve, som vidner om, at her er en forfatter med meget

på hjerte.
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