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Mit liv med Spies, Sjakalen og Scarface Carl Bjerredahl Hent PDF Hun var kæreste med Danmarks rigeste.
Og verdens farligste. Inger Weile overlevede et fantastisk liv, og i denne bog fortæller hun det hele.
Inger Weile blev kendt i 70erne som Simon Spies’ store kærlighed. I tre eventyrlige år rejste de to verden
rundt, før hun en dag fandt sig selv strandet alene på en ø i Stillehavet.
Ingers næste store kærlighed skulle vise sig at være verdens mest frygtede terrorist: Carlos, også kendt som
“Sjakalen”. Sammen oplevede de 70ernes vilde Paris med romantiske aftener og dødelig terror – inden Inger
tog til USA og oplevede Hollywood indefra og det narkohærgede Miamis vrangside.
Inger Weile har i sandhed overlevet et vildt og fantastisk liv. Hendes erindringer er hæsblæsende som en
thriller, og det er krydret med helt nye, ukendte historier om den mand, hun elskede over dem alle: Simon
Spies.
Inger Weiles biografi er en utraditionel dansk kvindehistorie, og du slipper den ikke før sidste side!
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