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PILARCZYK DANSEN IN DE HEMEL is het aangrijpende
verhaal over twee mensen die worstelen met liefde en dood in
een decor van glamour, geldwolven en grootheidswaan. Een
actuele roman over verlangen, geld, geluk en echte liefde.
Een zoektocht naar onze eigen waarheid. Mishka Kamadev is
een romanticus met een te groot verlangen naar passie, roem
en rijkdom. Voor de buitenwereld leidt hij een
glamourbestaan, maar zijn innerlijk raakt verscheurd. Het ene
moment is hij The God of House Music in het nachtleven, het
andere moment is hij verzorger van zijn ongeneeslijk zieke
vrouw. Mishka zoekt vergetelheid in drank en pillen, stort
zich in een affaire met de hartsvriendin van zijn vrouw, en op
de beurs verliest hij zijn fortuin. En dan overvalt zijn oude
jeugdliefde hem met een verbijsterende mededeling. Hoe legt
hij alles uit aan zijn stervende vrouw? Fragment: 'Mish, ik heb
iets gezien,' zei ze. 'Het voelde als een diepe slaap waarin ik
wakker was. Eerst werd alles donker, heel donker, en in dat
donker ontstond een klein gaatje waar heel fel licht doorheen scheen en in die bundel van licht
ontstond een opening waar ik doorheen werd gezogen. Het was geen droom, ik was in een eindeloos
bewustzijn, verbonden met Het Al. En in een stilte die al het geluid had weggezogen, hoorde ik iets
wat mooier was dan de mooiste muziek. Zo vreemd maar zo vertrouwd. Ik vloog door een oneindige
leegte en ik merkte ineens dat er een klein meisje bij me was. In een wit jurkje zweefde ze naast me
en ze hield mijn hand vast. Ze sprak tot me zonder woorden, maar haar boodschap was kristalhelder.
Amor Fati, gebaarde ze. Liefde voor het noodlot, het liefhebben van het onvermijdelijke.' Fragment:
Iedereen is op zoek naar geluk, iedereen wil gelukkig zijn, maar niemand weet wat dat is, gelukkig
zijn. Je kunt het niet vastpakken, het is ongrijpbaar, al kun je het soms even vasthouden. Het is
onzichtbaar, toch herkennen we het als het er is, en missen we het als het ontbreekt. Het is iets en
niets. Iets als een gelukkig leven bestaat niet, het hoogste geluk in ons bestaan is een
aaneenschakeling van enkele geluksmomenten.
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Download online boek Nederlands Dansen in de Hemel Michael Pilarczyk , Are you looking
for dansen in de hemel PDF?. If you are areader who likes to download dansen in de hemel Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get dansen in de hemel Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading dansen in de hemel Pdf? You may think
better just to read dansen in de hemel Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read dansen in de hemel electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, dansen in
de hemel Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download dansen in de hemel Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download dansen in de hemel Pdf from our online library.
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