
Janni Spies - fra kassedame til jetset 2
Hent bøger PDF

Marianne F. Lassen
Janni Spies - fra kassedame til jetset 2 Marianne F. Lassen Hent PDF Historien om Janni Brodersen, der blev
til Spies, der blev til Spies-Kjær og så til Spies igen, har som et af virkelighedens mest fantasifulde eventyr

alle de ingredienser, der fordres. Den fattige pige, "skønheden", med de reelle forældre og den sunde
opvækst, der møder "uhyret", der om ikke er prins, så i alle tilfælde den konge, der fører hende ind i de
glatbonede haller, hvor penge er en selvfølge, og hvor også de fremtidige mænds status gav hende

adgangskortet til jetsettet og de finere kredse. "Janni Spies – fra kassedame til jetset" fortæller historien om
den helt almindelige kvinde, der ved at gifte sig med en af landets mest farverige, famøse og kontroversielle
personligheder, rejsekongen Simon Spies, fik selv de vildeste ungpige-drømme om berømmelse og rigdom til
at gå i opfyldelse. Det er historien om hendes loyale kærlighed til og omsorg for den sygdomsramte rigmand.
Om berømmelsens pris, ægteskabet og skilsmissen med og fra Christian Kjær. Om den umulige kærlighed,
rygklapperne og lykkeridderne samt ikke mindst det tyngende ansvar, det var som 21-årig at være enehersker

i landets største rejsevirksomhed, Spies-koncernen. Det er historien om et virkeligt eventyr.

 

Historien om Janni Brodersen, der blev til Spies, der blev til Spies-
Kjær og så til Spies igen, har som et af virkelighedens mest

fantasifulde eventyr alle de ingredienser, der fordres. Den fattige
pige, "skønheden", med de reelle forældre og den sunde opvækst, der
møder "uhyret", der om ikke er prins, så i alle tilfælde den konge,

der fører hende ind i de glatbonede haller, hvor penge er en
selvfølge, og hvor også de fremtidige mænds status gav hende
adgangskortet til jetsettet og de finere kredse. "Janni Spies – fra
kassedame til jetset" fortæller historien om den helt almindelige

kvinde, der ved at gifte sig med en af landets mest farverige, famøse
og kontroversielle personligheder, rejsekongen Simon Spies, fik selv
de vildeste ungpige-drømme om berømmelse og rigdom til at gå i
opfyldelse. Det er historien om hendes loyale kærlighed til og
omsorg for den sygdomsramte rigmand. Om berømmelsens pris,
ægteskabet og skilsmissen med og fra Christian Kjær. Om den



umulige kærlighed, rygklapperne og lykkeridderne samt ikke mindst
det tyngende ansvar, det var som 21-årig at være enehersker i landets
største rejsevirksomhed, Spies-koncernen. Det er historien om et

virkeligt eventyr.
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