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SUMMARY

'Vandaag is de laatste dag van de rest van je leven' is een indrukwekkende beeldroman van
Ulli Lust. Uitgeverij Scratch uit Amsterdam brengt het werk van de Oostenrijke auteur en
tekenaar nu in een Nederlandse uitgave uit. In het boek doet Lust verslag van een
avontuurlijke reis van twee punkmeisjes uit Wenen in 1984. Hoe ze op Sicilië belandden, veel
ongure types ontmoetten en wat er toen gebeurde. Hoe ze in de put raakten, maar altijd
verder wilden.

Over 'Vandaag is de laatste dag van de rest van je leven'

Ulli Lust tekende een grafische roman over de ‘tegencultuur’ van de punkscene in Wenen en
Italië. Haar verhaal gaat over twee meisjes die denken dat je niets te verliezen hebt als je op
reis gaat zonder iets mee te nemen.

De twee maanden durende odyssee van de 17-jarige Ulli en haar nymfomane vriendin Edi,
zonder geld, zonder papieren, met alleen een slaapzak en één schoon T-shirt, voert hen van
Wenen over de Alpen naar Verona, Rome en Napels tot en met Sicilië. Door omstandigheden
raken ze elkaar uit het oog en ontmoeten junkies, straatkunstenaars, een verknipte spiritueel,
kleine criminelen en echte maffiosi, die ondanks de in Palermo woedende mafia-oorlog een
ongezonde belangstelling voor de meisjes aan de dag leggen. Het wordt Ulli snel duidelijk dat
de aanspraken die ze maakt op de meest elementaire rechten als vrouw haaks staan op de
archaïsche denkbeelden van de Sicilianen en hun nauwelijks te beteugelen geilheid. Een
tragikomische vertelling over de prijs die je betaalt voor vrijheid, over de strijd tussen de
seksen en over het kwijtraken van vertrouwen.

'Vandaag is de laatste dag van de rest van je leven' is verkrijgbaar in een hard cover in
beperkte oplage en een soft cover.

ISBN; 978-94-92117-00-7 Hard Cover, Euro 39,90

ISBN; 978-94-92117-01-4 Soft Cover, Euro 29,90



464 pagina’s, 2 kleurendruk

Over Ulli Lust

Ulli Lust (1967, Wenen) is een Oostenrijkse auteur en tekenaar en geldt als een van de
belangrijkste striptekenaars van het Duitse taalgebied. Ze studeerde aan de Kunsthochschule
Berlin Weißensee van 1999 tot 2004.

Ze geeft les in Tekenen & Comics aan de Hochschule in Hannover.

Prijzen:

2014 “Outstanding artist award”, Österreich
2014 Max & Moritz Preis “Bester Deutscher Zeichner”, Germany
2014 LA Times Book award, “Best Graphic Novel 2014″ USA
2013 Ignatz Award for “Best Graphic Novel 2013″ USA
2013 Urhunden Award for “Best translated Comic” in Sweden
2011 Prix Révélation des Comicfestivals in Angouleme für für “Trop n’est pas assez”, Cá est lá
2011 Prix Artemisia für “Trop n’est pas assez”
2010 Max & Moritz Publikumspreis für “Heute ist der letzte Tag …”
2010 Bester deutsche Independend Comic 2009 ICOM für “Heute ist der letzte Tag“
2009 Bester Comic national für “Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens” Freistil
online
2006 Icom-Preis für www.electrocomics.com
2003 WARBURGER-BEITRAG, Peaceinstitut Ljubljana

1995 UNICEF-AWARD, Kinderbuchillustrationen

Link naar UllI Lust’s LA Times Book Award 2104
http://www.fantagraphics.com/index.php?option=com_myblog&show=Ulli-Lust-wins-LA-Times-Book-Award.html&Itemid=113

Link naar Ulli Lust’s Ignatz Graphic Novel Award 2013
http://www.spxpo.com/ignatz-awards-2013
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Over Scratch

Scratch, gevestigd in Amsterdam, is een nieuwe uitgeverij van stripboeken en graphic novels dat zich richt op het
uitgeven van kwalitatief hoogwaardige en goed verzorgde boeken. Volgens Scratch is daar in Nederland en België
grote behoefte aan. Scratch geeft boeken uit van binnen- en buitenlandse auteurs. Daarnaast is er ruimte voor het
uitgeven van stripklassiekers en debuterende auteurs.
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