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Allan Simonsen – verdens bedste angriber Frits Remar Hent PDF Allan Simonsen er måske den bedste danske
fodboldspiller nogensinde. Han er i hvert fald til dato den eneste skandinaviske spiller, der er blevet hædret
som Europas bedste. Karrieren begyndte i Vejle Boldklub, så kom han på landsholdet og derfra videre til den
vesttyske klub Borussia Borussia Mönchengladbach. Forfatter Frits Remar fortæller her om de første 25 år af
Allan Simonsens liv og karriere. Den danske forfatter Frits Remar (1932-1982) blev født i København. Efter
en meget tilfældig skolegang begyndte han i 1949 at sælge annoncer, indtil han i foråret 1972 helt helligede
sig sine kriminalromaner. En del af dem skrev han under eget navn, men han udgav også en stor del under
pseudonymet John Dahl. I 1972 modtog han Poe-klubbens Pris for den psykologiske gyser "Saldo negativ",
men han er nok mest kendt for "Det parallelle lig", der blev filmatiseret i 1982 med blandt andre Buster

Larsen på rollelisten. Udover de mange krimier er han også forfatter til et par fagbøger om fodboldspilleren
Allan Simonsen og om Hifi for begyndere.
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