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Livsfangerne Johannes Møllehave Hent PDF Forlaget skriver: I LIVSFANGERNE følger man en række
livsfangers skæbne i et statsfængsel. Man møder en gruppe af dem, som har afsonet omkring ti år af straffen.
Man oplever en livsfanges første tid i fængslet - og man følger ham som bliver løsladt efter at have afsonet

seksten år. Kan han vende tilbage til samfundet? Kan han begynde et nyt liv?
Johannes Møllehave spørger med romanen, om straffen på livstid er en maskeret dødsstraf.

"Med sin levende, præcise og varme skildring af mennesker i et umenneskeligt miljø et godt indlæg i en
vigtig debat."

- Svend-Erik Jørgensen, Information

"Møllehave har skrevet en bog, der efterlader en atmosfære af summen af de menneskelige lidelser i fængslet
... Langtidsfangernes skæbne er genfortalt meget præcist."

- Erik Nørgaard, Politiken

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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