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roman. Han har haft noget på hjerte, som han har fundet det vigtigt og væsentligt at få sagt. Og romanens

budskab rammer os alle."
- Jens Kistrup, Berlingske Tidende

"Et angreb på de folk og den presse, som dømmer før sagen er opklaret ... Møllehave er en hurtig mand, som
har noget alvorligt på hjerte."

- Rachel Bæklund, Ekstra Bladet

"Mølleshaves hidtil mest helstøbte værk, synes jeg. Det arbejder med krimiens skabelon: detektivarbejde,
falske spor, urgamle tricks brugt på fornyende vis, overrumpling af læseren."

- Harald Mogensen, Det danske Bogmarked

"Hvis forfattere skulle nægtes retten til at skrive om de sorger og ulykker, der forekommer i den virkelige
verden, kunne vi undvære dem."
- Bettina Heltberg, Politiken

"Bogen er spændende, og intrigen er gennemført. Man standser ikke på halvvejen, men ligger hellere vågen
den time længere."

- Hans Sølvhøj, Aktuelt

Johannes Møllehave 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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