
Simon Spies
Hent bøger PDF

Andreas Fugl Thøgersen

Simon Spies Andreas Fugl Thøgersen Hent PDF "Simon Spies var en original, der med sit vældige liv
fremtvinger spørgsmålet: var han for meget, eller er det os andre, der er for lidt? Han var sjov og generøs,
brutal og kynisk, økonom og psykolog, og en knalddygtig forretningsmand, som gjorde Spies Rejser til en

succes, mens han eksperimenterede med stoffer, sex og psyken.

I denne bog oprulles Simon Spies’ liv, fra driftig baggårdsknægt til excentrisk rejsekonge. Det er en farverig
historie om jagten på lykken, om kvinder, kapitalisme og krig, og om Danmark fra 1920’ernes fattigdom over
1960’ernes velfærdsstat til 1980’ernes nyborgerlighed. Via arkivmateriale og samtaler med et utal af kilder,

der var tæt på, gives et nyt og nuanceret billede af en ener.

Blandt bogens mange stemmer er Simon Spies’ enke, Janni Spies, som her for første gang deler ud af sine
oplevelser med en mand, der af og til var for meget, men altid var mere end de fleste.
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"Simon Spies var en original, der med sit vældige liv fremtvinger
spørgsmålet: var han for meget, eller er det os andre, der er for lidt?
Han var sjov og generøs, brutal og kynisk, økonom og psykolog, og
en knalddygtig forretningsmand, som gjorde Spies Rejser til en
succes, mens han eksperimenterede med stoffer, sex og psyken.

I denne bog oprulles Simon Spies’ liv, fra driftig baggårdsknægt til
excentrisk rejsekonge. Det er en farverig historie om jagten på
lykken, om kvinder, kapitalisme og krig, og om Danmark fra

1920’ernes fattigdom over 1960’ernes velfærdsstat til 1980’ernes
nyborgerlighed. Via arkivmateriale og samtaler med et utal af kilder,

der var tæt på, gives et nyt og nuanceret billede af en ener.

Blandt bogens mange stemmer er Simon Spies’ enke, Janni Spies,
som her for første gang deler ud af sine oplevelser med en mand, der

af og til var for meget, men altid var mere end de fleste.
"
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