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Den barmhjertige djævel Tomas Møllehave Hent PDF Forlaget skriver: Tomas Møllehave er søn af meget
skrivende forældre – Herdis og Johannes Møllehave – og var samtidig så ordblind, at han som 22-årig ikke
kunne læse en bog. Umiddelbart lyder det som en tveægget, ironisk skæbne, og lige let har det ikke altid

været. Alligevel er det kærlighed og humor, der dominerer hans erindringsbog, for som han skriver: "Jeg har
aldrig mødt et miljø, der er så forkælet som det, jeg er vokset op i. Som naiv præstesøn er man født ind i

livets mening."

"Møllehave har en pågående trang til at lægge ting blot, gøre rede for, komme til bunds i – og det virker. Der
er tæft for drama og timing i afleveringen, stilen er eksistentiel stock-car kørsel for fuld hammer." –

Weekendavisen

"Dens bedste sider er så kloge og velfortalte, at en tyk charme står op fra siderne." – Politiken

"Meget anderledes og fremragende erindringsbog." – B.T.Tomas Møllehave (f. 1961) er en dansk forfatter og
foredragsholder. Han debuterede som forfatter i 1985 med bogen "Aben, gøglet, pigen og mig", og sidenhen

er det blevet til over femten bøger. Tomas Møllehave er søn af digterpræsten Johannes Møllehave.
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