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Det tabte sekund Johannes Møllehave Hent PDF Forlaget skriver: DET TABTE SEKUND er Johannes
Møllehaves femte erindringsbog. Den handler om opbrud fra Danmark og om ophold i Bruxelles og England

og om reiser i hele verden.

Den handler også om glæden ved at nærme sig de 60. om at have tid til børnebørn og om at være travl
førtidspensionist. Og så handler den om tiden, den dyrebare tid.

Som for eksempel det ene sekund, det atomdrevne ur i London taber på tusind år. Et tabt sekund som ingen
nogensiden har gjort krav på. Derfor gør Johannes Møllehave det.

"Møllehave har simpelthen en fantastisk, lad os bare sige gudbenådet evne, til at trække de værste, mest
opslidende erfaringer frem i lyset og slippe godt fra det ... Han skriver velgørende klart, uden ævl og omsvøb

... På skrift er han nærmere, mere nærværende end nogensiden" 
- Ulrik Høy, Weekendavisen

Johannes Møllehave (f. 1937) har siden debuten i 1975 med PÅ MYRENS FODSTI udgivet over 60 bøger:
erindringer, romaner, prædikensamlinger, børnebøger, læsninger med meget mere.
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