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år og føler, at han sidder fast i sin tilværelse i Paris. Da han får chancen for at starte på en frisk, tager han den
uden at tøve. Det bliver starten på et nyt liv, hvor blandt andet forholdet til den noget yngre Andrea er med til
at forsøde hans tilværelse. Charles er ikke et sekund i tvivl om, at han har foretaget det rigtige valg. Lige
indtil hans fortid begynder at indhente ham ... 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.

 

Advokaten Charles Duhamel er næsten 50 år og føler, at han sidder
fast i sin tilværelse i Paris. Da han får chancen for at starte på en

frisk, tager han den uden at tøve. Det bliver starten på et nyt liv, hvor
blandt andet forholdet til den noget yngre Andrea er med til at

forsøde hans tilværelse. Charles er ikke et sekund i tvivl om, at han
har foretaget det rigtige valg. Lige indtil hans fortid begynder at
indhente ham ... 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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