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Simon Spies - Historien om et venskab Jurij Moskvitin Hent PDF Simon Spies (1921-1984) er blevet et ikon
for de vilde 60’ere og 70’ere med sine endeløse medieskandaler, sit gigantiske forbrug af sprut,
morgenbolledamer og bevidsthedsudvidende stoffer - og sit rejsebureau, der sendte millioner af

nordeuropæere til grisefest i Sydeuropa.

Men Spies var ikke bare et mediefænomen: Bag billedet af den excentriske provokatør og uhyre effektive
forretningsmand skjulte der sig et menneske, der ville sprænge alle grænser, prøve det hele, vide det hele -

uanset omkostningerne.

Jurij Moskvitin fulgte Spies igennem alle eksperimenterne og giver her et både indsigtsfuldt og kærligt
portræt af en mand, der forblev en gåde for de fleste.

OM FORFATTEREN
Jurij Moskvitin, født 1938, er magister i filosofi, komponist og klassisk pianist. Han har turneret som pianist i
bl.a. Italien, Frankrig og Ægypten, været musik- og filosofianmelder på Politiken, komponeret musikken til
Henrik Stangerups Holberg-film Jorden er flad samt skrevet en række bøger, herunder Den store undren. Han

var medlem af Simon Spieses tænketank og medstifter af Det psykodeliske Selskab.
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