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Johan Schlüter var helt deroppe. På stjernehimlen fløj han som én af landets mest velanskrevne og
succesfulde advokater. Han havde det hele, men tabte det meste. Han mistede millioner på en langvarig

retssag i Frankrig, og hans advokatfirma gik konkurs, fordi det skyldte mange millioner til
underholdningsindustrien. En sag, der rammer Johan Schlüter hårdt, og nu under stor mediebevågenhed skal

afgøres i retten i begyndelsen af 2018.  

”Højt at flyve” er fortællingen om en mand, der gennem livet har kæmpet med sine indre dæmoner. I bogen
fortæller han hele historien om op- og nedture. Om kolleger og venner, der svigtede. Om det hårde liv i den
københavnske advokatverden, og om tilværelsen i toppen af det københavnske borgerskab. Om succes og
lykkelige stunder. Men også om svære tider og depressioner, om konkurs, om selvmordstanker og om en

familie, der er ramt, men som støtter ham hele vejen.   

Johan Schlüter har skrevet sin livshistorie, og fortællingen overleverer han til fuld offentlig vurdering i 'Højt
at flyve'.  

Fjenderne går ikke ram forbi, men den, han er hårdest ved, er sig selv. 
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