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Storbritannien og Italien og gjorde ham til en borgerlig intellektuel, som tidligt så faren i kommunismen og
skrev mod totalitarisme i alle dens afskygninger.

Velfærdsstaten og kulturradikal provokationslyst får også drøj kritik undervejs. Som konverteret katolik gik
David på egen vej til Rom. Egne veje er Davis Gress´ erindringer fra et liv i debat med samtiden. Her taler et
frit menneske med sine meningers mod om tro, politik, rejser, livsstil, journalister og biler. Og sin mor, Elsa.

Her er intet medløb og rygklap, men en selvstændig stillingtagen til verdenshistoriens begivenheder,
samtidens politik og det Vesten, som dansk-amerikaneren Gress er en varm fortaler for.
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