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Horn Joe Hill Hent PDF Ignatius Martin Perrish vågner en morgen med gevaldige tømmermænd og opdager,
at han har fået horn i panden. Han tror først, det bare er noget, han forestiller sig - et udtryk for det helvede,
han har befundet sig i, siden hans kæreste blev brutalt myrdet for et år siden. Ig selv har været den eneste
mistænkte, og alle i byen tror, han kun er sluppet for tiltale, fordi hans rige forældre har holdt hånden over

ham. Alle, selv Gud, synes at have vendt ham ryggen.

For hornene er virkelige nok - alt for virkelige. Folk omkring ham får en sær trang til at betro ham deres mest
forbudte tanker, og Ig beslutter sig for at bruge sit nye makabre talent i jagten på morderen, der ødelagde hans
liv. Troen på det gode i mennesket har kun bragt ham sorg og udstødelse, så nu skal ret være ret og Djævlen

have, hvad der tilkommer ham.
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