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Bad Boys
Op het slechte pad tref je
de coolste kerels

Een bad boy volgt geen regels en pakt alles op zijn eigen, onnavolgbare manier aan. Hij is temperamentvol, avontuurlijk, zelfzeker en leeft alleen voor vandaag. Ontegensprekelijk cool, doet hij
wat hij wil, wanneer hij dat wil, zonder zich iets aan te trekken
van wat anderen daarvan denken. Hij hoeft zich niet te bewijzen.
Hij IS. En hij krijgt wat hij wil. Altijd. Dat maakt van hem een
vrouwenmagneet. En het voorwerp van bewondering én afgunst
van alle Mr. Nice Guys.
Het geïllustreerde boek Bad Boys van de Antwerpse journaliste
en redactrice Birgit Krols brengt op onnavolgbare manier hulde
aan ‘s werelds ‘beste’ bad boys, zowel in fictie als het echte
leven. In 6 hoofdstukken, 192 pagina’s en ruim 200 iconische
foto’s wordt een treffend beeld geschetst van de bad boy in
al zijn incarnaties - van de geboren verleider en de stijlvolle
schelm over de rebel zonder doel en de snelheidsmaniak, tot
de kerel met het korte lontje en de rock-‘n-roll-variëteit.
James Dean, Dylan McKay (Beverly Hills 90210), Serge Gainsbourg, Sean Penn, Rhett Butler (Gone with the Wind), Jack Nicholson, James Bond, Mark Sloan (Gray’s Anatomy), Jim Morrison, Johnny Strabler (The Wild One),… stuk voor stuk hebben
ze hun plaats verdiend in dit begerenswaardige boekwerk.
Ontdek hun laagste daden, grinnik mee met hun stoerste uitspraken en laat je verleiden door hun knapste foto’s.

Johnny Knoxville

“I just love that spirit that makes people do
things that they probably shouldn’t.”

Being bad never looked quite so good! 

John McEnroe

– “Man, you cannot be serious!”
– “You are an incompetent fool!”
– “Answer the question, jerk!”
– “You are the absolute pits of the world!”
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Alain Delon

“Je fais très bien trois choses: mon métier, les conneries et les enfants.”

Marlon Brando

“With women, I’ve got a long bamboo pole with a
leather loop on the end. I slip the loop around their
necks so they can’t get away or come too close. Like
catching snakes.”

Diego Maradona

“To those who did not believe: now suck my d**k –
I’m sorry ladies for my words – and keep on sucking
it.”

Johnny Depp

Sean Penn

“I took up smoking at 12, lost my virginity somewhere around age 13 and did every kind of drug there
was by 14.”

“I think we all have light and dark inside us.”
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Frank Sinatra

“You only live once, and the way I live, once is
enough.”

Serge Gainsbourg

“Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais audelà.”

Mickey Rourke

“The little guy with the hatchet still lives inside of me,
and he’s sleeping now. I don’t want him to wake up
again.”

BAD BOYS

James Dean

“Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die
today.”
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