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charmerende barnestjerne. Men Peter er blevet en voksen mand, og sandheden bag det charmerende ydre er
nu en ganske anden. Peter bevæger sig i en nedadgående spiral, der kan ende med at have store konsekvenser
for både hans eget og mange andres liv. Hverken Peters hustru eller hans utallige elskerinder kender
sandheden. Kun Peters læge kender hans sande væsen, og han er ikke for fin til at udnytte det. 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.

De fleste kender Peter Jordan som den berømte og charmerende
barnestjerne. Men Peter er blevet en voksen mand, og sandheden bag
det charmerende ydre er nu en ganske anden. Peter bevæger sig i en
nedadgående spiral, der kan ende med at have store konsekvenser for
både hans eget og mange andres liv. Hverken Peters hustru eller hans
utallige elskerinder kender sandheden. Kun Peters læge kender hans
sande væsen, og han er ikke for fin til at udnytte det. 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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