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Den værste kvinde Tomas M\u00f8llehave Hent PDF "Måske er det mit held, at jeg er gift med den eneste

kvinde, jeg nogensinde har elsket. Jeg er velhavende og vokset op som enebarn med en mor, som elskede mig
til hun døde af det. Mit største held er, at jeg tror på Gud og ikke tror på, at der er nogen, der bærer gener
magen til mine. Jeg blev undfanget på grænsen mellem liv og død." "Den værste kvinde" er en underfundig
og anderledes kærlighedshistorie om en mand og en mor og en elsket kvinde, som han måske mister og

måske finder igen." 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.

 

"Måske er det mit held, at jeg er gift med den eneste kvinde, jeg
nogensinde har elsket. Jeg er velhavende og vokset op som enebarn
med en mor, som elskede mig til hun døde af det. Mit største held er,
at jeg tror på Gud og ikke tror på, at der er nogen, der bærer gener
magen til mine. Jeg blev undfanget på grænsen mellem liv og død."

"Den værste kvinde" er en underfundig og anderledes
kærlighedshistorie om en mand og en mor og en elsket kvinde, som
han måske mister og måske finder igen." 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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