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En morder ser rødt Johannes M\u00f8llehave Hent PDF Gymnasielærer Lars Emil Holm har i ni år undervist
på Europaskolen i Bruxelles, og nu er hans kontrakt udløbet. Han skal hjem til Danmark, men pludselig
ligger der et lig i bagagerummet ... "Blændende krimi fra Bruxelles. Læseren er, ganske ligesom romanens
hovedperson, fængslet fra første side." - Poul Behrendt, Det fri Aktuelt "Det er djævelsk fint at servere en
krimi med gåde og løsning. Men det er guddommeligt at servere ritorneller med pebermyntesmag! Jeg

overgiver mig." - Ejgil Søholm, Information "Få forstår som Møllehave at fortælle en historie. Styre både plot
og dialoger i flere retninger og dog alligevel have pennen lige i hånden ... Kriminalforfatteren Møllehave er
en guide i labyrinten." - Bo Tao Michaëlis, Berlingske Tidende "Møllehave tryller og leger og digter - om

kærlighed og had og sorg ... En forrygende knaldroman, en kærligheds- og kriminalthriller. Læs denne bog og
bliv glad over en lys digters fantasi." - Holger Ruppert, B.T.
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