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Drengene fra Brasilien Ira Levin Hent PDF Forlaget skriver: Der er gået flere årtier efter afslutningen af
Anden Verdenskrig, og efterhånden som der bliver givet færre og færre midler til at jagte de forsvundne

nazister, der skal stilles for en domstol, ser Yakov Liebermann sig nødsaget til at tage sagerne i egen hånd.
Han støder på et rygte om en gruppe nazister, der holder til i Sydamerika og sætter straks gang i en større jagt
på tværs af kontinenterne. For iblandt forbryderne er der særligt én, som Liebermann gerne vil have fat i:

selveste Josef Mengele.

Ira Levin (1929-2007) var en amerikansk forfatter, der udgav en række kendte og populære romaner. Dog var
han særligt kendt for de af hans romaner, der blev filmatiseret. Heriblandt tæller blandt andet "Rosemarys

baby" og "De lydige koner fra Stepford". Udover sine romaner skrev Levin også manuskripter til
teaterforestillinger, der blev opført på Broadway i New York, den selvsamme by som Levin var født og

opvokset i.
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