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Støj og fortielser Hans Pilgaard Hent PDF Hans Pilgaard har altid ledt efter et sted at høre til. I denne bog

danser den populære journalist og tv-vært med sine dæmoner. I dagbogsoptegnelser, digte og interviews viser
han den skyld og skam, de fortielser og løgne og de drømme og længsler, der har præget hans liv.

Med en vis bæven fortæller han om at holde på hemmeligheden om, hvem han egentlig er og om begærets
kamp med den pæne opdragelse. Men han fortæller også om at knytte sig stærkt til livet og andre mennesker,
når han skildrer sine venskaber, sin overvundne kræftsygdom, sine helte som Bruce Springsteen og Albert

Camus og et nyt kærlighedsforhold mod alle odds.
Det er en bog, der hylder ærligheden og rummeligheden. En bog til drømmerne, til synderne og til alle, der

engang imellem har brug for, at nogen siger: Det er ok.
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