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Djævelens horetøs Henning Hjuler Hent PDF Scene er sat i 1600-tallets Danmark. Hekseforfølgelserne står på
sit højeste og i en lille, dansk by har paranoiaen bredt sig som en smitsom virus. Den unge kvinde Bodil

bliver brændt på bålet som følge af vanviddet. Alle er enige om hendes skyld bortset fra præsten hr. Anders,
der nægter at lade sig overgive til den vilde folkestemning. Efter henrettelsen på Bodil opsøger hr. Anders
sagens såkaldte vidner og stiller sig kritisk over for deres udsagn. Men efterhånden bliver hr. Anders selv i
tvivl om ikke blot Bodils uskyld men også sin egen. Er han selv i ledtog med djævelen uden at vide det?

I 1974 modtog Henning Hjuler Poeklubbens pris for Djævelens horetøs.

Henning Åge Hjuler (1915-1992) var en dansk forfatter, journalist og redaktør. Henning Hjuler blev født i
Århus, men boede flere forskellige steder i landet i sit voksenliv. Han arbejdede på dagbladet

Socialdemokratens redaktion på Bornholm under krigen, hvor han blev en del af modstandsbevægelsen og
undgik akkurat at blive taget af Gestapo i 1944, da han flygtede til Sverige. Nogle år efter 2. verdenskrig fik

Henning Hjuler en stilling i Søværnets presseafdeling, hvor han blev i 32 år.

Sideløbende med sit arbejde som journalist, redaktør og presseansvarlig, skrev han en lang række
kriminalromaner. Han debuterede i 1970 med romanen "Hvor er Erika? " og udgav efterfølgende otte

skønlitterære værker.
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