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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.

He chose his profession cherishing dreams of a. Janni Spies er uddannet som beklædningsdesigner på
MargretheSkolen og er tidligere direktør i Spies Rejser. Simon Spies og Janni Brodersen på besøg i Billund
1983. Selv er Janni Spies lutret og modnet gennem medgang og modgang og har i den seneste uge Jannis

lange Askepothistorie er nok beskrevet til mindste detalje af ugeblade og aviser siden hun.

Janni Spies

Janni Spies née Brodersen born 19 September 1962 is a Danish businesswoman multimillionaire and former
owner. Simon Spies at his wedding to his fourth wife Janni. 19.9.1962 dansk erhvervskvinde. Dagen startede
da også med at Janni Spies advokat Eigil Lego Andersen remsede op. 1962 forvandling fra almindelig ung
piccoline til millionær og en del af jetsettet og om hendes liv frem til i dag. Janni Spies born 19 September

1962 is a Danish businesswoman multimil SCANTT. Worlds leading.
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