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OMSCHRIJVING

John Self, 35 jaar, reclameman, heeft niet door dat hij voor veel geld zijn eigen ondergang koopt. Hij heeft
een paar succesvolle spotjes gemaakt en reist nu de oceaan over voor zijn nieuwste project, een speelfilm
die Goed geld of Kwaad geld gaat heten. In New York gaat hij zich te buiten aan drank, slechte dope en
prostituees. In Londen bespioneert hij zijn ontrouwe vriendin Selina Street. Geld is de afscheidsbrief van
een zelfmoordenaar, door John Self geschreven in een agressief, verrassend vocabulaire met een scherpe
en humoristische kijk op de hedendaagse maatschappij. Het taalgebruik is het punt waarop Geld excelleert.
Het is sterk als staal maar met zon veerkracht dat de woorden in je gezicht zwiepen. Geld spreekt met een
duidelijke individuele, bezeten stem die je niet loslaat.  VRIJ NEDERLAND
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Geld opnemen bij ING? Bekijk waar en hoeveel geld u kunt opnemen met uw ING Betaalpas.

Geld verdienen kan in loondienst maar er zijn ook andere manieren die goed werken. Ontdek hier de
mogelijkheden om online of offline geld te verdienen.

HLN Geld: Lees alles over Geld, blijf op de hoogte over economie, consumenten- en geldzaken 24/24 -
7/7.
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