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lever endnu!" skildres årene 1946-1976. I centrum for det hele står Jakob Formann, som igennem sit liv er

genstand for både op- og nedture af den helt store slags.

Han kæmper med at navigere rundt i tilværelsen men formår alligevel at få opbygget sig et succesfuldt liv
fyldt med ordener, udmærkelser, kvinder og penge – lige indtil oliekrisen rammer, og Jakob mister alt.

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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