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I mørke er alle katte grå Johannes Mario Simmel Hent PDF Fjernsynsjournalisten Daniel Ross er træt at sit
liv, og han beslutter sig for at gøre en ende på det hele ved at tage en overdodsis sovetabletter. Men det, der
skulle have været slutningen på det hele, ender med at blive starten på et vanvittigt eventyr. Ross bliver

kontaktet af en mystisk kvinde, Mercedes, der påstår, at hans far stadig er i live. Sammen sætter de ud for at
afsløre nogle livsvigtige dokumenter, der eftersigende skulle afsløre et forhold mellem Amerika og Rusland
under anden verdenskrig, som vil forskyde de internationale magtforhold. Og ikke alle ønsker, at disse

informationer ser dagens lys.

Den østrigske forfatter Johannes Mario Simmel (1924-2009) voksede op i både Wien og London, og efter at
have uddannet sig til kemiingeniør, arbejdede han som journalist, oversætter og tolk for den amerikanske

militærregering i Østrig efter anden verdenskrig. Simmel fik sin litterære debut i 1947 med novellesamlingen
"Begegnung im Nebel". Efterfølgende udgav Simmel både børnebøger, skuespil og romaner.

 

Fjernsynsjournalisten Daniel Ross er træt at sit liv, og han beslutter
sig for at gøre en ende på det hele ved at tage en overdodsis

sovetabletter. Men det, der skulle have været slutningen på det hele,
ender med at blive starten på et vanvittigt eventyr. Ross bliver
kontaktet af en mystisk kvinde, Mercedes, der påstår, at hans far

stadig er i live. Sammen sætter de ud for at afsløre nogle livsvigtige
dokumenter, der eftersigende skulle afsløre et forhold mellem

Amerika og Rusland under anden verdenskrig, som vil forskyde de
internationale magtforhold. Og ikke alle ønsker, at disse

informationer ser dagens lys.

Den østrigske forfatter Johannes Mario Simmel (1924-2009) voksede
op i både Wien og London, og efter at have uddannet sig til

kemiingeniør, arbejdede han som journalist, oversætter og tolk for
den amerikanske militærregering i Østrig efter anden verdenskrig.

Simmel fik sin litterære debut i 1947 med novellesamlingen
"Begegnung im Nebel". Efterfølgende udgav Simmel både

børnebøger, skuespil og romaner.
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