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nået sin karrieres højdepunkt, men kort tid efter bliver hun anklaget for et mord, som hun hårdnakket nægter
at have begået. Hendes elsker, Philip, bliver arresteret og fra sin fængelscelle nedskriver han sine oplevelser

og erfaringer fra filmverdenens skuffende skinverden, hvor manipulation, afpresning, intriger og
hensynsløshed er hverdag. Men Philips historie ender samtidig med at blive historien om en succesfuld

kvindes største tragedie, og igennem sin fortælling finder han noget, som han endnu ikke havde turde tro på -
kærligheden. 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.

 

En berømt skuespillerinde har omsider nået sin karrieres højdepunkt,
men kort tid efter bliver hun anklaget for et mord, som hun

hårdnakket nægter at have begået. Hendes elsker, Philip, bliver
arresteret og fra sin fængelscelle nedskriver han sine oplevelser og

erfaringer fra filmverdenens skuffende skinverden, hvor
manipulation, afpresning, intriger og hensynsløshed er hverdag. Men

Philips historie ender samtidig med at blive historien om en
succesfuld kvindes største tragedie, og igennem sin fortælling finder
han noget, som han endnu ikke havde turde tro på - kærligheden.

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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