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Studenterjubilæet Franz Werfel Hent PDF Forlaget skriver: Sebastian er en dygtig jurist og forhørsdommer.
Han oplever sit embede som et kald og tror fuldt og fast på lov, retfærdighed og har et humanistisk

verdenssyn. Men et møde med en gammel skolekammerat vender op og ned på alting, og pludselig må
Sebastian erkende, at selv den mest menneskekærlige person, kan blive udfordret på sine overbevisninger.

Franz Werfel (1890-1945) var en østrigsk forfatter, dramatiker og digter. Han udvandrede til USA ved
nazisternes magtovertagelse, og levede her frem til sin død i 1945.

Franz Werfel begyndte allerede at skrive historier som 11-årig og debuterede som både digter og dramatiker i
1911. Efterfølgende udgav han en lang række romaner, essays, noveller og librettoer.

Franz Werfel er desuden blevet hædret med både priser og legater. Senest med en armensk pris, som blev ham
tildelt posthumt i 2006.
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