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Op ad en mur Johannes Møllehave Hent PDF Forlaget skriver: Johannes Møllehaves første roman er en
løssluppen farce med megen tragik. Forfatteren, der har en fortid som fængselspræst, fortæller historien om
øksemorderens sensationelle flugt fra det store 'sikre' fængsel. Hvordan kunne det dog gå til? Hvem hjalp den

desperate og farlige mand - og hvorfor?

"Bogen er spændende - løsningen på dens gåde skal ikke røbes ... Fuld af gode tanker, som den ærede samtid
burde være taknemmelig for. Og morsom er Møllehave."

- Ejgil Søholm, Aarhus Stiftstidende

"En bog der er værd at læse, fordi den er godt fortalt og har ægte varme ... Og så oplever vi en meget smuk
kærlighedshistorie, elskovens varme og selvfølgelighed i den skøre verden."

- Jens Kruuse, Jyllands-Posten

"Med sin varme, humor, foruroligelse og indignation meget mere end en lovende romandebut."
- Sven-Erik Jørgensen, Information
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