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Affæren Nina B. Johannes Mario Simmel Hent PDF "Affæren Nina B." er den spændende fortælling om en
tidligere tysk nazist, Julius Maria Brummer, der har kæmpet sig til penge og magt, men som intetanende er
ved at miste alt. For særligt én person stræber ham efter livet, og denne person er tættere på ham, end han

nogensinde kunne have forudset. For bag rattet sidder Brummers privatchauffør, der samtidig har et forhold til
Brummers kone ... og er desperat for at slå ham ihjel. 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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