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Retur til Waterloo Johannes Møllehave Hent PDF Forlaget skriver: EF-tolk Svend Svendsen tager orlov og
rejser hjem til København. Her oplever han såvel kærligheden som døden. Fem år senere, på gaden i

Bruxelles, fanger han et glimt af den kvinde, der dengang på det nærmeste kasserede ham. Eller gør han nu
det?

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.

"Johannes Møllehave har skrevet en smuk kærlighedsfortælling, hvori han både underholder og belærer
læseren med et fornemt og fordybende akkompagnement fra både kunst og litteratur. Han fortæller med

dramatisk fantasi om den forelskelse, der så let vendes til sin modsætning."
- Hans Andersen, Jyllands-Posten

"Johannes Møllehave når sin foreløbige kulmination som "romantisk" romanforfatter. Har han nogensinde
skrevet bedre?"

- Jens Kistrup, Berlingske Tidende

"Johannes Møllehave kan det der med at skrive en underholdende roman, så man sidder og vender bogsiderne
i hastigt tempo. Han har en utrolig charme, fortælleglæde og frækhed ... En ægte Møllehave, spændende og

kaotisk. God læselyst."
- Bjarne Nielsen Brovst, Århus Stiftstidende

"Møllehaves vidunderlige kærlighedsbog... Læs og bliv overrasket!"
- Holger Ruppert, B.T.
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