Candy Luke Davies
As recognized, adventure as competently as experience virtually lesson, amusement, as capably as concord can be gotten by just checking out a ebook Candy Luke
Davies then it is not directly done, you could say you will even more concerning this life, just about the world.
We have enough money you this proper as capably as easy pretentiousness to get those all. We come up with the money for Candy Luke Davies and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Candy Luke Davies that can be your partner.

De klap Christos Tsiolkas 2010-08 In hedendaags Melbourne geeft een man tijdens
een barbecue een jongetje een klap, hetgeen onvoorziene gevolgen heeft voor alle
betrokkenen.
Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de dood van zijn vader besluit een
15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
De schoonmoeder Sally Hepworth 2019-10-09 ‘Sally Hepworth slaagt erin
onze gemeenschappelijke aanleg voor liefde en humor te verenigen.’ Graeme Simsion,
auteur van Het Rosie project Voor de lezers van Liane Moriarty en Megan Abbott
Vanaf het moment dat Lucy haar schoonmoeder Diana ontmoet, weet ze dat het
nooit echt zal klikken. Als voorvechtster van vrouwenrechten geniet Diana veel
aanzien en ze is zeer beleefd en keurig. Maar ze is ook heel afstandelijk, en absoluut
niet de schoonmoeder op wie Lucy had gehoopt. Andersom lijkt Diana zich ook een
andere ideale schoondochter te hebben voorgesteld. Tien jaar later wordt Diana
dood aangetroffen. Naast haar ligt een briefje waarin staat dat ze niet meer
verder kon met haar door kanker verwoeste lichaam. Maar als de autopsie
plaatsvindt blijkt dat Diana helemaal geen kanker had. Wel zat er gif in haar
bloed. Wat is er gebeurd? En wie weet er meer van? De breekbare
familieverhoudingen, onderhuidse spanningen en lang verborgen geheimen komen
langzaam aan de oppervlakte. Over de boeken van Sally Hepworth ‘Perfect voor
fans van Liane Moriarty en Jojo Moyes, en voor alle leesclubs.’ Library Journal
‘Een hartverscheurend prachtig liefdesverhaal.’ People ‘Lezers zullen naar het
einde van deze intelligente roman snellen om de waarheid te achterhalen.’
Publishers Weekly ‘Hepworth weet heel goed hoe ze een boeiend plot moet
schrijven.’ New York Journal of Books
De Kauwgomdief Douglas Coupland 2008 Briefwisseling tussen een uitgebluste
man van middelbare leeftijd met literaire ambities en een jong en onzeker meisje in
'gothic'-kleren, collega's bij een grote Amerikaanse schrijfwarenwinkel.
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Candy Luke Davies 2005 L'h ro ne de ce roman est l'h ro elle-m me. R cit d'une
descente dans l'enfer de la drogue de deux amants incapables d'infl chir le cours
de leur destin, Candi, nous plonge dans les limbes de l'esprit humain, dans les
paradis artificiels. Cette autopsie implacable des m canismes de la d pendance
reste impr visible, dr le et tendre lorsqu'on s'y attendrait le moins, d'autant
plus r aliste, et terrifiante, qu'elle nous enferme dans le monde gai et l ger de
l'illusion. En refermant Candy, on se souvient de la chanson de Gainsbourg, qui
r sonne tel un avertissement : "Ne touchez pas
la poussi re d'ange." - Le Monde.
Luke Davies, ex-junkie, nous plonge dans l'illusion du gai en poudre. Et c'est dr le,
tragique, bien men . Terrifiant et l ger. - Le Soir. R cit r aliste et hallucin
d'une pop e au coeur de la drogue, et d'une Australie inconnue, cette romance de
la d pendance et de la d ch ance est du genre qui vous colle
l' me. - 20 ans
Candy Luke Davies 2008 Dan en Candy zijn erg verliefd maar door hun verslaving
aan hero ne raken ze de grip op hun leven kwijt.
Sta stil Denis Johnson 2011-02-24 Sexy, vol spanning en geweld, en bovenal
buitengewoon vermakelijk - Denis Johnson betoont zich met zijn nieuwe roman van
zijn meest veelzijdige en toegankelijke kant. Met echo's van Raymond Chandler en
Dashiell Hammett, en een vette knipoog naar Bonnie and Clyde, is Sta stil zowel
een hommage aan als een parodie op een literair genre. Het boek is een ode aan de
misdaadroman - een van de populairste romanvormen- en bevat een flinke dosis
morbide humor en erotiek die alleen Johnson eigen is. Sta stil is een verslavende
thriller, gesitueerd in het westen van de Verenigde Staten, die verhaalt over een
groepje randfiguren in Bakersfield, Californi , en hun kat-en-muisspel om een paar
miljoen dollar.
Beautiful Boy David Sheff 2018-11-21 Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in
een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek
naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door
meer inzicht te krijgen in de ziekte. Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de
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verwoestende cirkel van drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder
druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de familie die hem weigert los te laten,
tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...
Hilda en het verborgen volk Stephen Davies 2020-02-26 Ontdekkingsreiziger,
avonturier, tekenaar: ontmoet Hilda! Hilda en haar moeder wonen in een
natuurgebied vol mysterieuze wezens: van boze trollen en bijdehante elfjes tot
reuzen met liefdesverdriet. Als Hilda’s moeder naar de stad wil verhuizen,
protesteert Hilda. Wat zal ze haar vallei missen! Maar dan blijken de (verborgen)
elven in haar tuin een nog veel groter probleem te hebben. Samen met de elf Alfur en
haar vossenhert Twijg gaat Hilda op een spannende reis om alles op te lossen.
Deze nieuwe boekenserie is ge nspireerd op de populaire animatieserie Hilda op
Netflix.
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen Louise Rennison 2015-12-23 Het
vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit tweevriendjes-voor-de-prijs-voorn-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere
sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive
moet zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo
zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt
geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour
uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje
eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur
Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een tshirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu
heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de
Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
De Tovenaars van Ooit Cressida Cowell 2018-06-27 Een nieuw magisch
avontuur van de auteur van Hoe tem je een draak (How to train your dragon) De
Tovenaars van Ooit is het eerste deel van de langverwachte nieuwe serie van
Cressida Cowell, auteur van de internationale bestsellerreeks How to Train
your Dragon (Hoe tem je een draak). Xar is de jongste zoon van de koning van de
Tovenaars en de enige van zijn stam zonder magie. Wanneer hij erachter komt dat
Wens, de rebelse dochter van de koningin van de Krijgers, een magisch object
verborgen houdt, heeft Xar er alles voor over om dat in handen te krijgen. Maar
de Tovenaars en Krijgers leven al jarenlang op voet van oorlog met elkaar. En
dan loert er ook nog een ander gevaar: de zwarte magie van de heksen – waarvan
werd aangenomen dat die was verdwenen – is teruggekeerd... De Tovenaars van
Ooit heeft alle ingredi nten van een echte Cowell-boek: humor, een fantasierijke
wereld en treffende personages. Van Cowells boekenreeks How To Train your
Dragon zijn wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht. How to Train
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your Dragon is succesvol verfilmd door DreamWorks en het is een goed bekeken
tv-serie op Netflix en CBBC.
In de ban van de tegenstander Hans Keilson 2009 Autobiografisch relaas door
een Duits/joodse man over zijn gevoelens ten opzichte van het nationaalsocialisme
Het Juliette-genootschap Sasha Grey 2013-07-11 Catherine, een jonge
filmstudente wier seksleven op het punt staat volledig los te barsten, komt in een
geheime club terecht waar de machtigste mannen ter wereld hun diepste en
donkerste fantasie n werkelijkheid kunnen laten worden. Hoewel Catherine op
allerlei manieren geprikkeld wordt om te experimenteren, blijft de wereld om haar
heen onvoorspelbaar en gevaarlijk. In Het Juliette-genootschap wordt een jong
meisje snel volwassen en neemt ze je mee in haar honger naar meer. Sasha Grey was
achttien toen ze haar dodelijk saaie geboortestad in Sacramento County verliet
en naar Los Angeles verhuisde voor een flitsende carri re in de filmwereld. De
pornografische filmwereld, welteverstaan. Haar films waren vernieuwend en
choquerend en onder haar fans bevonden zich verrassend veel vrouwen. Greys klim
naar de top van de erotische ladder werd bijgehouden door een groeiend aantal
media en bracht haar internationale roem _ maar op het hoogtepunt deed zij het
onvoorstelbare: ze stopte. Ze verliet de pornowereld. Ze greep haar pen en begon
te schrijven. Het Juliette-genootschap is het grootse, verrassende resultaat.
Vlinders & Vriendinnen Jaclyn Moriarty 2010 Een 15-jarig meisje deelt haar
hartsgeheimen met een nieuwe correspondentievriendin nu haar moeder het te druk
heeft, haar vader in Canada woont en haar vriendin is weggelopen.
Fluisternetwerk Chandler Baker 2019-09-03 ‘Als je maar naar ons had
geluisterd,’ vertellen de vrouwen op de eerste bladzijde van Fluisternetwerk, ‘dan
zou dit allemaal niet gebeurd zijn...’ Razendspannende roman voor liefhebbers van
Liane Moriarty en Big Little Lies Sloane, Ardie, Grace en Rosalita werken al jaren
bij Truviv, Inc. Het plotselinge overlijden van de directeur betekent dat hun baas,
Ames, waarschijnlijk de leiding over het hele bedrijf zal overnemen. Ames wordt al
jaren omringd door geruchten over hoe hij vrouwen behandelt. Deze geruchten zijn
altijd genegeerd, onder de tafel geveegd door degenen hogerop. Maar de wereld is
veranderd, en de vrouwen bezien zijn promotie nu in een ander licht. Deze keer, als ze
ontdekken dat Ames zich ongepast gedraagt, zullen ze het niet zomaar laten gaan.
Deze keer zullen ze besluiten dat het genoeg is geweest. Het besluit van Sloane en
haar collega’s zet een catastrofale beweging in gang in het kantoor. Leugens
zullen worden ontmaskerd. Geheimen zullen worden onthuld. En niet iedereen zal het
overleven. Al hun levens – als vrouwen, moeders, echtgenotes, vriendinnen, zelfs
als tegenstanders – zullen dramatisch veranderen.
Schande Robert Dessaix 2001 Autobiografisch relaas van de speurtocht van de
Australische schrijver (1944- ) naar zijn biologische moeder en van de ontdekking
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van zijn homoseksualiteit.
Henna op je huid / druk 2 Dirk Frederic Regina Bracke 2005 Touria wil net als
haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil korte
rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in moeilijkheden. Alleen haar oudste
broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.
De vrouwen in het zwart Madeleine St John 2019-09-19 Het is Sydney in de jaren
’50. De vrouwen in het zwart weten niet waar ze het moeten zoeken, zo druk hebben
ze het. Kerst komt eraan en daarna ook nog de zomeruitverkoop. Het chique
warenhuis waar ze werken barst uit zijn voegen, maar ze hebben nog net genoeg tijd
in hun lange en loeihete dag om te dromen, te roddelen en plannen te maken. Tegen de
tijd dat het laatste afgeprijsde jurkje is verkocht, zijn de dames van de afdeling
avondjurken van F.G. Goode’s op n t een ander pad in hun leven gezet. De vrouwen
in het zwart is een sfeervolle zedenkomedie, over een lang vervlogen zomer van
onschuld. St John tekent gewone vrouwenlevens op met een buitengewoon verfijnde
touch. Een grootse literaire roman, een verloren Australische klassieker, die leest
als een soap. Hilary Mantel noemt dit het boek dat ze het liefst aan mensen cadeau
doet ‘om hen op te vrolijken’. Met een voorwoord van Bruce Beresford, de
regisseur van Driving Miss Daisy, die deze roman recentelijk verfilmde onder de titel
Ladies in Black. Over De vrouwen in het zwart: ‘Een verrukkelijk boek. Geestig en
levendig, als de adem van de jeugd.’ – Jane Gardam ‘Een komisch meesterwerk.’ –
Clive James ‘Deze glorieuze en oergeestige snapshot van Australie in de jaren
vijftig is een juweel. Het is geen nostalgisch terugkijken naar een verloren manier
van leven, maar een slim en geestig expose over waarom dingen wel moesten
veranderen.’ – Sunday Times
T2 Trainspotting Irvine Welsh 2017-02-14 2017 – langverwachte vervolg op
de film Trainspotting Trainspotting, 10 jaar later. Simon ‘Sick Boy’ Williamson,
inmiddels mislukt als vader en echtgenoot, keert aan het einde van zijn jeugd terug
in Edinburgh. Hier bedenkt hij na zijn zoveelste ontslag een laatste redmiddel om zijn
gebutste ego op te krikken: het regisseren en produceren van een pornofilm. Sexy
studente Nikki wordt zijn eerste ster, de succesvolle clubeigenaar Mark Renton
zijn zakenpartner. Ook zijn oude vrienden Spud, neurotisch maar vriendelijk, en
Begbie, net uit de gevangenis en uit op wraak, zijn weer van de partij. Al snel zal
blijken dat iedereen er een dubbele agenda op nahoudt.
God of Speed Luke Davies 2014-06-17 A vividly imagined and riveting portrait
of one of the twentieth century's most extraordinary characters - aviator,
film-maker, and billionaire, Howard Hughes.
Time, Space and the Human Body: An Interdisciplinary Look Rafael F. Narv ez
2019-01-04 This book considers various ways in which the body is, and has
been, addressed and depicted overtime while also working to redefine the body and
its relation to historical time and social space.
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Fatale kus Lauren Henderson 2013-08-15 Scarlett Wakefield is zo'n meisje dat
altijd pech lijkt aan te trekken. Wanneer ze tijdens een feestje zoent met Dan, de
populairste jongen van school, valt hij dood neer. Nadat ze van de schrik is
bekomen, komt ze erachter dat hij is vermoord. Maar door wie? En waarom? Om uit
handen van de roddelpers te blijven, die maar niet uitgeschreven raakt over de
'fatale kus', wordt Scarlett naar de strenge kostschool van haar grootmoeder
gestuurd. Daar weet niemand iets van haar geheim af, denkt ze. Tot ze anonieme
briefjes ontvangt die een heel ander licht werpen op Dans plotselinge dood... 'Een
verrassend leuke kruising tussen chicklit en detective: snel, spannend en
mysterieus.' Mel Wallis de Vries Maak in dit eerste deel kennis met Scarlett! In
deze reeks verschenen ook: Zoenen & leugens, Kus in de nacht en Doodskus.
Gustav & Anton Rose Tremain 2016-11-15 Gustav Perle groeit op in een
Zwitsers stadje, waar de Tweede Wereldoorlog ver weg lijkt. Zijn vader is dood,
zijn moeder is een harde, ongelukkige vrouw, die haar best moet doen het hoofd
boven water te houden en niet echt van haar gevoelige zoontje lijkt te kunnen
houden. Alleen bij zijn Joodse klasgenootje Anton vindt hij wat warmte. Anton
heeft een groot muzikaal talent, maar is zo nerveus van aard dat het de vraag is
of hij iets met dit talent zal kunnen doen. Na een levenslange vriendschap vinden
Gustav en Anton een antwoord op de vragen die hun leven getekend hebben.
Waarom hield Gustavs moeder niet van hem? Kan Anton zijn podiumangst
overwinnen? En wat betekenen de twee vrienden werkelijk voor elkaar?
Diefstal Peter Carey 2007 Een mysterieuze jonge vrouw be nvloedt het leven en
de marktwaarde van bijna vergeten kunstenaars en hun erfgenamen.
Totem Luke Davies 2004-05-01 An exquisite collection of physical, sensual
poems which confirms Davies f reputation as one of Australia fs foremost poets.
Addiction, Representation and the Experimental Novel, 19852015 Heath A. Diehl
2020-12-15 Since the nineteenth century, the Western realistic novel has
persistently represented the addict as a morally toxic force bent on destroying
the institutions, practices, and ideologies that historically have connoted
reason, order, civilization. Addiction, Representation undertakes an investigation
into an alternative literary tradition that unsettles this limited portrayal of
the addict. The book analyzes the practices and politics of reading the
experimental addiction novel, and outlines both a practice and an ethics of
reading that advocates for a more compassionate response to both diegetic and
extra-diegetic addicts—an approach that, at its core, is focused on
understanding.
Troostrijke tranen Marianne Williamson 2017-02-23 Wereldwijde
bestsellerauteur Marianne Williamson schreef met 'Troostrijke tranen, van
verdriet naar veerkracht' een boek waarin ze de huidige tijdgeest haarfijn aanvoelt.
We zijn meer dan ooit geneigd om pijn en verdriet te vermijden of misschien wel te
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snel te verdoven met medicijnen. In plaats van ons verdriet te omarmen en te
accepteren, doen we er alles aan om het weg te stoppen en er liefst nooit meer aan
te denken. Maar hiermee doen we onszelf op de lange termijn alleen maar meer pijn, en
ontnemen we onszelf de kans om te groeien. De farmaceutische industrie vaart er
wel bij en wij blijven achter, verlamd door ontkenning en angst voor het onbekende.
Marianne Williamson laat in 'Troostrijke tranen' zien dat we echt alleen maar
verder komen in ons leven als we de pijn aangaan en er de tijd voor nemen om uit te
vinden wat we ervan kunnen leren. 'Troostrijke tranen' is een warm en liefdevol
boek, dat je op een krachtige manier ondersteunt om door je pijn en verdriet heen te
gaan, zodat je er als een veerkrachtiger persoon uit kunt komen en als herboren
door kunt met je leven.
Het engelenhuis Dirk Frederic Regina Bracke 2003 De 15-jarige Bo belandt in een
gesloten jeugdinstelling, nadat ze enige tijd bij een escortbedrijf heeft gewerkt.
Leaving Las Vegas John O'Brien 2011-04-07 Leaving Las Vegas is het indringende
en ontroerende verhaal van een vrouw die het leven liefheeft en van een man die het
leven juist afwijst. Sera, een prostitu e, en Ben, een alcoholicus, raken verwikkeld
in een relatie en vinden hierin enig respijt in hun tot dan toe uitzichtloze leven. John
OBriens roman werd succesvol verfilmd door Mike Figgis. John OBrien zelf heeft zijn
succes niet meer meegemaakt: twee weken nadat bekend was dat zijn boek verfilmd
zou worden, pleegde hij op vierendertigjarige leeftijd zelfmoord. Een prachtige
roman. Een zeldzaam juweeltje. Larry Brown
Het testament Eric Van Lustbader 2010-01-01 Eeuwenlang heeft een clandestien
genootschap geheimen bewaard die de wereld kunnen veranderen. Nu is de veiligheid
van die geheimen afhankelijk van
n man... en een vrouw die hij nauwelijks kent...
Braverman Shaw – ‘Bravo’ voor zijn vrienden – heeft altijd geweten dat zijn vader
geheimen had. Pas wanneer Dexter Shaw bij een mysterieuze explosie om het leven
komt, ontdekt Bravo dat zijn vader een vooraanstaand lid was van een sekte die
gesticht was door de volgelingen van Franciscus van Assisi en die al eeuwen
geleden zou zijn ontbonden. Al meer dan achthonderd jaar bewaakt de orde een
verloren gewaand testament uit het begin van onze jaartelling dat het
christendom tot wankelen kan brengen. Dexter Shaw was de laatste bewaarder
van het testament en Bravo is zijn uitverkoren opvolger. Nu moet Bravo,
cryptoanalist en kenner van de Middeleeuwen, de duistere aanwijzingen van zijn
vader volgen om het verborgen testament te vinden. Hij wordt geholpen door Jenny
Logan, een gedreven jonge vrouw die door de orde is aangesteld om Bravo te
beschermen. Maar hij ontdekt al gauw dat hij niemand kan vertrouwen. Zelfs Jenny
niet... strongDe pers over Eric Van Lustbader: ‘Als erfgenaam van de overleden
geestelijk vader van Bourne, de succesvolle thrillerschrijver Robert Ludlum,
weet Eric Van Lustbader in Het Bourne Testament de sfeer uit de bestsellers van
zijn vroegere vriend uitstekend te treffen.’ – De Telegraaf ‘**** – De vadercandy-luke-davies
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zoonrelatie is verbluffend sterk opgetekend. Maar vooral de gevechten beschrijft
Lustbader zo beeldend dat ze de term high definition verdienen.’ – Veronica Magazine
‘Een waardige opvolger van de boeken van Ludlum.’ – Crimezone.nl
Candy Luke Davies 2011-10-31 'There is only heroin, there is only Candy, the
three of us adrift on the endless sea of love. ' Candy is a love story. It is also a
harrowing investigation of the raw heart of addiction; its claustrophobia and
momentum. From the heady narcissism of the narrator's first days with his new
lover, Candy, and the relative innocence of their shared habit, Candy charts their
decline when smack becomes the total and only focus of their lives.
Isabelle the Navigator Luke Davies 2002-09-03 Isabelle Airly’s father is dead
by his own hand, after a term in prison for insurance fraud. Her boyfriend of four
years has lost his life in a motorcycle accident. And inside, Isabelle is lost at
sea, struggling to stay afloat, and wondering how a woman who has lost so
much can begin to find herself again. As Isabelle tries to pick up the pieces after
the loss of the two men she loved most, she begins to uncover the truth about
her father, his arrest, and his descent into madness—as well as the secrets her
mother and uncle have kept hidden. Poet and novelist Luke Davies, author of the
award-winning international bestseller Candy, charts Isabelle’s course with
flowing, lyrical prose and profound emotional honesty. He takes us a journey
not only across countries and continents, but through an interior life tempesttossed by grief, as Isabelle attempts to understand the power of love, the pain
of its loss, and the tragedies of her family’s past.
Onder mijn huid Kate Holden 2009-10-31 `Ik keek naar de voorbijflitsende
koplampen, de voorruiten van de tegemoetkomende auto s: een serie vlakken met het
silhouet van een mannelijke bestuurder. Een van hen stopte; ik bukte, opende de deur
en gleed naar binnen. De geur van een onbekende auto. Een man van middelbare leeftijd
keek me aan. `Hoi, zei ik. `Hoe gaat het? Heb je je ooit afgevraagd hoe gewone,
hoogopgeleide mensen in de onderwereld van drugs en prostitutie terecht kunnen
komen? De Australische Kate Holden lijkt op het eerste gezicht een doorsnee
twintiger: afgestudeerd in kunstgeschiedenis, afkomstig uit een middenklasse gezin,
dromerig, onschuldig. Maar ondertussen is ze een jonge vrouw die als geen ander
weet welke geheimen achter mensen schuilgaan. Van het beschermde leventje in de
lommerrijke buitenwijken van Melbourne komt ze terecht in een wereld van seks en
geld een schimmige onderwereld van achterafstraatjes, achterbanken en bordelen.
In deze dappere en meeslepende vertelling vertelt Kate Holden zonder enige schroom
en met de nodige humor over haar reis door deze onbekende wereld, en hoe het haar
uiteindelijk lukt om eruit te geraken.
Hype Melvin Burgess 2014-09-15 Death is een nieuwe drug. Als je die pil slikt,
beleef je zeven fantastische dagen. Het is de ultieme geluksroes. Met als uiterste
prijs de dood. Adams leven is waardeloos. Zijn vriendin heeft hem verlaten en zijn
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broer is verdwenen. Hij heeft niets te verliezen en laat zich tot Death verleiden. Met
nog maar zeven dagen te leven, besluit Adam alles te doen wat God verboden
heeft. Maar dan blijkt dat het leven hem meer waard is dan hij dacht... 'Burgess,
meester van de young adult-literatuur, heeft een roman geschreven waar je witte
knokkels van de spanning van krijgt, met een ambitieuze filosofische onderlaag. Een
echte winnaar.' Booklist Melvin Burgess werd in
n keer wereldberoemd met zijn
geruchtmakende boek Junkies, waarvoor hij de Carnegie Medal won, de Britse prijs
voor het beste jeugdboek. Met het onverschrokken en razendspannende Hype laat hij
zien dat hij nog steeds een meester is in het schrijven van young adult-romans.
Eucalyptus Murray Bail 1998
Running with Light Luke Davies 1999-02-01 With his collection Absolute Event
Horizon and the novel Candy, Luke Davies has quickly established himself as one
of Australia's most thoughtful and unflinching writers. Running With Light sees
him delivering on the promise of his earlier work, as well as branching out in rich
new directions, as he wrestles vigorously with ways of appreciating the
physical and emotional worlds in all their complexity. Balancing on the dividing
line between the colloquial and the formal, Davies presents himself and the
universe around him in a way that makes the familiar disconcertingly foreign, and
the foreign strangely familiar. In doing so, he causes us to look again at the
world and ourselves through surprising, provoking filters. Confronting in its
exploration of love, mortality and our aloneness, Running With Light is a
volume that encourages us to engage with the sanctity of our elemental
surroundings, and to recognize ourselves there.
Intervening Spaces Nycole Prowse 2018-05-09 Intervening Spaces examines
interconnectedness between bodies, time and space. It explores the oscillating and
at times political impact that occurs when bodies and space engage in nonconventional ways. Temporal and spatial dichotomies are disrupted—revealing
new ways of inhabiting space.
Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion is de indrukwekkende
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verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman, Dev Patel (Slumdog
Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station in India is de
vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken,
maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere kant
van India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk
dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad tot hij
wordt opgenomen door een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te
sporen en uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar bij
wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is
dan toen, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station
waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke avond bekijkt hij urenlang
de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt
te herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer terug kan
vinden... De pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met
zijn levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het vertellen.’ The Weekly
Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de veerkracht
van de mens, zal je laten huilen van vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek
over een zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
Een man alleen Christopher William Bradshaw Isherwood 1982
Barracuda Christos Tsiolkas 2014-05-24 In het boek Barracuda van Christos
Tsiolkas droomt Daniel Kelly, afkomstig uit een arbeiderswijk in Melbourne,
Australi , van olympisch goud bij het zwemmen. Nadat hij wordt gescout door de
zwemcoach van een prestigieuze particuliere school krijgt hij een beurs aangeboden.
Maar zijn zelfingenomen en rijke klasgenoten mogen hem niet. Het contrast tussen
Daniels kleurrijke, warme familieleven thuis en de snoeiharde competitie op school
is schrijnend. Wanneer Daniel, ook wel Barracuda genaamd, alles verliest, leert hij
wat het betekent om een goed mens te zijn en wat er voor nodig is er een te worden.
Barracuda van Christos Tsiolkas draait niet alleen om faalangst en
zelfvertrouwen, maar is ook een zedenschets van het door sport bezeten
Australi . Een boek over vriendschap en familiebanden, dromen en desillusies.
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