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Livet bliver ikke genudsendt Diana Benneweis Hent PDF Forlaget skriver: Diana Benneweis har hele sit liv
strålet og ageret i den danske og internationale cirkusverden. Først som optrædende cirkusprinsesse med heste

og elefanter, senere som konferencier, og nu er hun direktør for Cirkus Benneweis.

Men det hele har ikke været en dans på roser – og slet ikke uden torne. Som psykiatrisk patient gennem
næsten 10 år har Diana Benneweis virkelig haft noget at slås med. Den hårde kamp for at komme tilbage til
livet beskriver hun på forskellig vis og hudløst ærligt i bøgerne Alting har sin pris samt Livet bliver ikke

genudsendt.

Bøger, som du nu kan lytte til, mens du ligger og slapper af, vasker op, kører bil eller soler på stranden. Men
Diana Benneweis’ fortællinger vil ikke lade dig helt i fred, for de indeholder både rædselsvækkende

begivenheder, poetiske oplevelser og berigende livsfilosofi.

De understreger, at livet er værd at leve trods til tider store besværligheder – og sat i relief bliver livet endnu
mere pragtfuldt, når man også kender skyggesiden. Interessant, tankevækkende og berigende lytning.

 

Forlaget skriver: Diana Benneweis har hele sit liv strålet og ageret i
den danske og internationale cirkusverden. Først som optrædende
cirkusprinsesse med heste og elefanter, senere som konferencier, og

nu er hun direktør for Cirkus Benneweis.

Men det hele har ikke været en dans på roser – og slet ikke uden
torne. Som psykiatrisk patient gennem næsten 10 år har Diana

Benneweis virkelig haft noget at slås med. Den hårde kamp for at
komme tilbage til livet beskriver hun på forskellig vis og hudløst

ærligt i bøgerne Alting har sin pris samt Livet bliver ikke
genudsendt.

Bøger, som du nu kan lytte til, mens du ligger og slapper af, vasker
op, kører bil eller soler på stranden. Men Diana Benneweis’

fortællinger vil ikke lade dig helt i fred, for de indeholder både
rædselsvækkende begivenheder, poetiske oplevelser og berigende

livsfilosofi.

De understreger, at livet er værd at leve trods til tider store
besværligheder – og sat i relief bliver livet endnu mere pragtfuldt,
når man også kender skyggesiden. Interessant, tankevækkende og

berigende lytning.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Livet bliver ikke genudsendt&s=dkbooks

