
Uitgever Scratch presenteert drie nieuwe boeken
Nieuw werk van Ulli Lust, Tom Tirabosco en Christian Perrissin en Luci Gutiérrez

24 OKTOBER 2014

Scratch, een nieuwe in Amsterdam gevestigde uitgeverij van stripboeken en graphic
novels die zich richt op het uitgeven van kwalitatief hoogwaardige en goed verzorgde
boeken, is bijzonder trots vandaag drie nieuwe uitgaven te kunnen presenteren.

Vandaag is de laatste dag van de rest van je leven’ - Ulli Lust

'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.

Voor meer informatie en beeldmateriaal over ‘Vandaag is de laatste dag van de rest van je
leven’:

‘Kongo, De duistere reis van Józef Teodor Konrad Korzeniowski’ - Tom Tirabosco en
Christian Perrissin

De basis voor de literaire klassieker “Heart of Darkness” van Joseph Conrad – en later
verfilmd als “Apocolypse Now” – tonen Perrissin en Tirabosco ons het gruwelijke gezicht van
het Europese kolonialisme. Met zijn tekeningen – vervaardigd met behulp van
monotypietechnieken – brengt Tom Tirabosco het verhaal en de zwoele hitte van de tropen tot
leven.

Voor meer informatie en beeldmateriaal over ‘Kongo’:

‘English is not easy’ - Luci Gutiérrez

De Spaanse illustratrice Luci Gutiérrez had moeite met het leren van Engels. Vooral het
onthouden van woorden en grammaticale begrippen viel haar zwaar. Tot ze besloot haar
tekenvaardigheden te gebruiken. Die glasheldere, van ironie druipende tekeningen zijn
gebundeld in het boek 'English is Not Easy', een taalgids met 17 onorthodoxe lessen
waardoor Engels leren leuk is geworden is. Het werkte in ieder geval voor Gutiérrez. Uitgever
Scratch brengt het aansprekende werk nu op de Nederlandstalige markt.



Voor meer informatie en beeldmateriaal over ’English is not Easy’:

Voor meer informatie over Scratch en de nieuwe uitgaven:

Hansje Joustra, Uitgever, hansje@scratchbooks.nl, 06-41205252, +31 (0)20 7737262

Wiebe Mokken, Eigenaar, wiebe@scratchbooks.nl, +31 (0)20 7737262
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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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