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Djævleøen Peder Hove Hent PDF Den 10-årige Per og hans venner Tandberg og Erik elsker at få tiden til at
gå med at gå på opdagelse på en lille ø i nærheden af, hvor de bor. Da de en dag finder en pistol bliver
drengene nysgerrige. Hvor kommer den fra, og ligger der mon andre spændende sager rundt omkring i

buskadset og gemmer sig? Men da de finder et lig i en mose, forvandles nysgerrighed til skræk! Hvorfor og
hvordan er den døde mand havnet i mosen?

Peder Hove (f. 1939) er en dansk forfatter, folkeskolelærer og jagerpilot. Peder Hove er vokset op på
Boddum, der er en lille halvø i Limfjorden. Den tyske besættelse og særligt de mange overflyvninger over
Boddum gjorde stærkt indtryk på Peder Hove. Disse indtryk har sammen med det Grundvigsk-inspirerede
barndomshjem haft en betydelig indflydelse på Peder Hoves livsvalg og ikke mindst hans forfatterskab.

Anden Verdenskrig og flyvning udgør således centrale temaer i flere af hans bøger.

Peder Hove modtog Thit Jensens Forfatterlegat i 1988.

 

Den 10-årige Per og hans venner Tandberg og Erik elsker at få tiden
til at gå med at gå på opdagelse på en lille ø i nærheden af, hvor de
bor. Da de en dag finder en pistol bliver drengene nysgerrige. Hvor
kommer den fra, og ligger der mon andre spændende sager rundt
omkring i buskadset og gemmer sig? Men da de finder et lig i en

mose, forvandles nysgerrighed til skræk! Hvorfor og hvordan er den
døde mand havnet i mosen?

Peder Hove (f. 1939) er en dansk forfatter, folkeskolelærer og
jagerpilot. Peder Hove er vokset op på Boddum, der er en lille halvø

i Limfjorden. Den tyske besættelse og særligt de mange
overflyvninger over Boddum gjorde stærkt indtryk på Peder Hove.

Disse indtryk har sammen med det Grundvigsk-inspirerede
barndomshjem haft en betydelig indflydelse på Peder Hoves livsvalg
og ikke mindst hans forfatterskab. Anden Verdenskrig og flyvning

udgør således centrale temaer i flere af hans bøger.

Peder Hove modtog Thit Jensens Forfatterlegat i 1988.
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