
NAJAAR 2020
S p e c i a l i S t  i n  g r a p h i c  n o v e l S

SCRATCHCATALOGUS



Niet aangekondigd, toch verschenen
4 Michiel van de Pol - Huidhonger

Nieuwe titels
6 Typex - Typex’s Andy nu in 10 losse comics

8 Luke Pearson - Hilda 4 en 5 als softcovers

10 Dido Drachman - Zwanendrifters

14 Wasco - Alles leeft

16 Wasco - Kattenkalender 2021

18 Pierre Lemaitre en Christian De Metter - Tot ziens daarboven

20 Nikolas Juncker - Alleen in Berlijn

22 Guillem March - Karmen

24 Milan Hulsing - Spaans rood

26 Denis Rodier, Alcante en Laurent-Frédéric Bollée - De bom

Weer leverbaar
28 Scott McCloud - De Beeldhouwer softcover

Luci Gutiérrez - English is not easy

29 Raymond Macherot - Chlorophyl Integraal delen 1 en 2

In voorbereiding
30 Aimée de Jongh - Dagen van zand 
Ugo Bienvenu - Systeemvoorkeuren  

31 Milan Hulsing - Stad van Klei - jubileumeditie
Sterric (Sterre Richard) - De vloek van Rood / Zwarte vacht, witte wolven

Scratch fondslijst
32 Overzicht van al onze titels

N A J A A R  2 0 2 0
I N H O U D



Iedereen ging anders om met de COVID-19 
lockdown: Michiel van de Pol maakte van 
de nood een deugd door elke dag zijn be-
vindingen in tekeningen te vangen. De vaar-
digheden die hij bij het uitoefenen van zijn 
‘andere’ beroep - live tekenaar - heeft ont-
wikkeld, kwamen hem hierbij zeer van pas.

Het is een relaas over angst, onzekerheid en 
verdriet. Maar ook over hoe je te gedragen 
in de supermarkt, de opbeurende kracht 
van dansen in de keuken, en waarom de 
achterwaartse bankligging een riskante 
positie is om je in te vervelen.

‘Even hilarisch, als herkenbaar.’ 
– De Volkskrant

Van dezelfde auteur:
Spotters
ISBN 978-94-92117-43-4
184 pagina’s, full color
20x27 cm, hardcover
€ 28,90

De gevoelige 
mannenclub
ISBN 978-94-93166-10-3
112 pagina’s, full color
20x27 cm, hardcover
€ 24,90

Michiel van de Pol
Huidhonger
ISBN 978-94-93166-20-2
136 pagina’s, zwart-wit
20x27 cm, hardcover
€ 24,90

•  Historisch naslagwerk en hilarische inkijk in het brein van 
een tekenaar in één

•  Van de maker van De gevoelige mannenclub die eerder dit 
jaar uitkwam

NIET AANGEKONDIGD, TOCH VERSCHENEN
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Typex’s Andy. De vele levens van Andy Warhol  nu in 10 losse comics.

#1 Somewhere over the rainbow 
ISBN: 978-94-93166-21-9
68 pagina’s, € 7,95
verschijnt 1 september 2020

#2 Blue Hawaii
ISBN: 978-94-93166-22-6
48 pagina’s, € 7,95
verschijnt 15 september 2020

#3 Flaming Creatures
ISBN: 978-94-93166-23-3
60 pagina’s, € 7,95
verschijnt 29 september 2020

9 789493 166219 9 789493 166226 9 789493 166233

9 789493 166240 9 789493 166257 9 789493 166264

#4 Poor Little Rich Girl
ISBN: 978-94-93166-24-0
52 pagina’s, € 7,95
verschijnt 13 oktober 2020

#5 All Tomorrow’s Parties
ISBN: 978-94-93166-25-7
52 pagina’s, € 7,95
verschijnt 27 oktober 2020

#6 The End
ISBN: 978-94-93166-26-4
76 pagina’s, € 7,95
verschijnt 10 november 2020

#7 Nebo i Zemlja
ISBN: 978-94-93166-27-1
68 pagina’s, € 7,95 
verschijnt 24 november 2020

#8 Blame It On The Boogie
ISBN: 978-94-93166-28-8
56 pagina’s, € 7,95 
verschijnt 8 december 2020

#9 The Breaks
ISBN: 978-94-93166-29-5
64 pagina’s, € 7,95 
verschijnt 15 december 2020

#10 New York, New York
ISBN: 978-94-93166-30-1
56 pagina’s, € 7,95
verschijnt 22 december 2020

9 789493 166271 9 789493 166288 9 789493 166295

9 789493 166301

SEPTEMBER T/M DECEMBER 2020

Het meer dan 2 kilo wegende Andy boek is helaas uitverkocht. Daarom 
is het des te leuker dat je dit werk nu in 10 losse, prachtige comics 
kunt lezen! Elke 2 weken komt er een nieuw deel uit, telkens een nieuw 
hoofdstuk in het turbulente leven van Warhol.

‘Een van de mooiste boeken ooit. Een beter 
eerbetoon is niet denkbaar.’ – Ronald Giphart

•  Genomineerd in Duitsland voor de prestigieuze Max & 
Moritz Preis 2020 voor Beste Internationale Comic.
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Luke Pearson
Hilda en de zwarte hond
ISBN 978-94-93166-34-9
64 pagina’s, kleur
21,5x30 cm, softcover
€ 7,95
Vertaald uit het Engels (Nobrow)

Hilda en de trol
ISBN: 978-94-92117-17-5
36 pagina’s, kleur
22x30,6 cm, hardcover
€ 15,-

Hilda en de reus van 
middernacht
ISBN: 978-94-92117-18-2
44 pagina’s, kleur
22x30,6 cm, hardcover
€ 15,-

Hilda en de vogelparade
ISBN: 978-94-92117-23-6
44 pagina’s, kleur
22x30,6 cm, hardcover
€ 15,-

Hilda en de zwarte hond
ISBN: 978-94-92117-25-0
60 pagina’s, kleur
22x30,6 cm, hardcover
€ 15,-

Hilda en het woud van steen
ISBN: 978-94-92117-57-1
76 pagina’s, kleur
22x30,6 cm, hardcover
€ 16,90

Hilda en de trol
ISBN: 978-94-92117-22-9
40 pagina’s, kleur
21,5x30 cm, softcover
€ 7,50

Hilda en de reus van 
middernacht
ISBN: 978-94-92117-19-29
48 pagina’s, kleur
21,5x30 cm, softcover
€ 7,50

Hilda en de vogelparade
ISBN: 978-94-93166-01-1
48 pagina’s, kleur
21,5x30 cm, softcover
€ 7,50

Van dezelfde auteur, in HARdCOVER Van dezelfde auteur, in SOFTCOVER

• De stripboeken van de succesvolle Netflix-serie
•  De eerste vijf Hilda-delen in voordelige softcover-editie
•  Verscheen ook in UK, US, Frankrijk, Duitsland, Italië, 

Spanje, Polen, Zweden, Noorwegen en Tsjechië

NU OOK OP

SEPTEMBER 2020

Hilda Netflix trailer

€ 7,95
€ 7,95

Hilda en de bergkoning 
ISBN: 978-94-93166-09-7
72 pagina’s, kleur, 
22x30,6 cm, hardcover
€ 16,90

Luke Pearson
Hilda en het woud van steen
ISBN 978-94-93166-35-6
76 pagina’s, kleur
21,5x30 cm, softcover
€ 7,95
Vertaald uit het Engels (Nobrow)

Dit is Hilda. Het duurt nooit lang voor ze zich in een 
nieuw avontuur stort. Watergeesten, reuzen, rare 
houtmannetjes en trollen: Hilda’s uitstapjes spelen 
zich af in een wonderlijke wereld. Na de eerste drie 
delen, zijn nu ook deel 4 en deel 5 in een extra 
voordelige uitvoering verkrijgbaar.

‘Hilda is vriendelijk en beleefd, maar ook 
gedreven en dapper; jonge lezers zullen haar 
onmiddellijk in hun hart sluiten. Het rustige 
verteltempo en het fantasierijke tekenwerk 
maken Hilda ook voor volwassenen een genot 
om in te duiken.’ – Slate

‘Hilda’s wereld is zo … rijk, spannend 
en ook wel bedreigend, dat kinderen die 
graag binnen zullen willen stappen’ 
– New York Times

‘Een van de beste kinderstrips 
van dit moment.’ – Knack Focus
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SEPTEMBER 2020

dido drachman
Zwanendrifters
ISBN 978-94-93166-17-2
ca 136 pagina’s, full color
18x25 cm, hardcover
ca € 24,90

• Prachtig geschilderde pagina’s
•  Heeft direct na haar master Graphic Storytelling als auteur 

getekend bij Scratch

Wonderschoon werk van een 
rijzende ster bij de Nederlandse, 
vrouwelijke auteurs, Dido 
Drachman. Zwanendrifters 
vertelt het verhaal van een jong 
meisje dat haar weg probeert 
te vinden in een huishouden 
met een alcoholistische vader 
en een oudere broer die het ver-
keerde pad op dreigt te gaan. 
Geen wonder eigenlijk dat haar 
moeder met de noorderzon is 
vertrokken. Een verhaal over 
verloren veiligheid en de zoek-
tocht naar een verdwenen 
moeder.

Dido Drachman behaalde een 
bachelor aan de HKU in Utrecht 
en een master aan de LUCA 
School of Arts in Brussel.

‘Zwanendrifters is een 
poëtisch boek dat haar - 
fijn observeert hoe een 
opgroeiend meisje probeert 
te ontsnappen aan haar 
lot. Een subtiel debuut.’ 
– Judith Vanistendael

Meer pagina’s uit 
Zwanendrifters.
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Wasco
Alles leeft
ISBN 978-94-93166-36-3
336 pagina’s, duotone
17x24,5 cm, hardcover
€ 24,90

•  Overzichtswerk ter ere van Wasco’s 2020 Stripschapprijs
•  Prachtige bundel in duotone

OKTOBER 2020

Van dezelfde auteur:

Het Tuitel Complex
ISBN 978-94-92117-32-8
112 pagina’s, 24x21,7 cm
kleur, hardcover, € 29,90

‘Zijn strips kunst? [...] 
In dit geval kunnen we 
niet anders dan zeggen 
dat een strip kunst kan 
zijn.’ − Quinten Baeken, 
Cutting Edge

1000 Pinguïns
ISBN 978-94-92117-72-4
208 pagina’s, 17x18 cm
duotone, hardcover, 
€ 19,90

Zeer terecht ontving Wasco dit jaar de 
prestigieuze Stripschapprijs, vanwege 
je-weet-wel niet in een uitbundige setting, 
maar in een lege bioscoopzaal. Daar 
is overigens wel een alleraardigste 
rapportage van gemaakt, die onder de 
QR-code te benaderen is.

Ter ere van deze prachtige prijs wilde 
Wasco een groot deel van zijn strips toe-
gankelijk maken voor een groter publiek, 
vandaar deze bundeling van heel divers 
en mooi werk van deze gewaardeerde 
artiest.

Bekijk hier de uitreiking van 
de Stripschapprijs 2020.
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OKTOBER 2020

De Stripschapprijswinnaar 2020 flikt 
het weer: na ons vorig jaar verblijd te 
hebben met pinguïns, brengt hij dit jaar 
elke dag een glimlach op ons gezicht 
met katten! Iedere dag een klein, 
charmant kunstwerk aan de muur. In full 
color! Een onweerstaanbaar hebbeding.

Van dezelfde auteur:

2020 Pinguïns 
scheurkalender
ISBN 978-94-93166-05-9
368 vellen enkelzijdig 
bedrukt, kleur, 13x18 cm, 
softcover, € 7,50

Wasco
2021 Poezen & Katten
scheurkalender
ISBN 978-94-93166-18-9
368 pagina’s, full color
ca 13x18 cm, softcover
€ 14,95

•  Na de pinguïnkalender van vorig jaar maakt Wasco opnieuw 
een prachtkalender in full color

•  Een collectors item

Bekijk hier de 
uitreiking van de 
Stripschapprijs 
2020.
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Pierre Lemaitre en 
Christan de Metter
Tot ziens daarboven
ISBN 978-94-93166-32-5
168 pagina’s, full color
21x27,5 cm, hardcover
ca € 29,90
Vertaald uit het Frans (Rue de Sèvres)

•  Aangrijpend verhaal over de nasleep van WO I
•  Naar de succesvolle roman die ook verfilmd werd

OKTOBER 2020

Graphic novel naar het indrukwekkende 
boek van thrillerauteur Pierre Lemaitre, 
over twee soldaten die gedesillusioneerd 
terugkeren uit de loopgraven van de 
Eerste Wereldoorlog. In de maatschappij 
krijgen ze niet de erkenning waarop ze 
gehoopt hadden.

De gruwelen van de oorlog komen in 
eerste instantie aan bod, maar schok-
kender is misschien nog wel de onver-
schilligheid van landgenoten voor wie 
ze gevochten hebben en de geslepen-
heid van de personages die vòòr alles 
hun eigen belangen veilig willen stellen. 
Hartverscheurend, claustrofobisch, soms 
intens droevig, maar ook spannend en 
bijzonder origineel.

Enkele beelden uit dit 
indrukwekkende boek.
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Geïnspireerd door getuige-
nissen van Russische en 
Duitse vrouwen die er 
alleen voor stonden aan 
het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Nicolas 
Juncker’s potloodtekeningen 
benadrukken de grijsheid 
van het bestaan in het na-
genoeg verwoeste Berlijn. 
De gebruikte kleuren be-
nadrukken de felheid van 
de bombardementen, de 
haat en het fascisme. Ze 
laten met name de vrou-
wen met niets dan intense 
angst en hulpeloosheid 
achter.

Niets zal meer zo zijn als 
het was. Maar het leven 
gaat door ...

Nikolas Juncker
Alleen in Berlijn
ISBN 978-94-93166-31-8
200 pagina’s, kleur
21x28 cm, hardcover
ca € 29,90
Vertaald uit het Frans (Casterman)

•  Indringende kijk op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
vanuit het standpunt van de vrouwelijke hoofdfiguren

OKTOBER 2020

Bekijk hier een 
sneak preview:

Hoe heet je?

Ingrid.

Ingrid 
Schneider.

Evgeniya.

En ...

Blijft u 
hier lang, 
Evgeniya?

Ha nee! In Rusland 
tutoyeren we elkaar, 
kameraad! Of zie je me 

soms voor mijn oma aan?

Hoe oud ben je?

Achtentwintig ...

Achten- 
twintig jaar?

Ik had je tien jaar 
jonger geschat!

Ik ben 
negentien!

Negentien 
jaar???

Maar ...

U ... jij ...

Je bent nog 
een kind!
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Een mooi, grappig boek over de 
dood en zelfmoord? Jazeker. In dit 
boek blijkt zelfmoord omkeerbaar, 
dankzij de hulp van de wel heel 
ongebruikelijke engel, Karmen.

De zelfingenomen Catalina doet 
een gooi naar zelfmoord uit liefdes-
verdriet. Met haar uitzonderlijke 
empathie neemt Karmen Catalina 
mee op een bijzondere reis, die 
uiteindelijk ertoe leidt dat ze aan 
de dood ontsnapt! Een verhaal vol 
plotwendingen, mooie scenes, 
individuele achtergronden en vooral 
veel humor.

‘Coup de coeur!’ – Meest 
voorkomende reactie van lezers 
in Frankrijk: ‘Verliefd!’.

Guillem March
Karmen
ISBN 978-94-93166-33-2
168 pagina’s, full color
ca 23x30 cm, hardcover
ca € 29,90
Vertaald uit het Frans (Dupuis)

•  Prachtig tekenwerk van Guillem March, bekend ook van 
DC’s Batman

•  Een bovennatuurlijk verhaal met humor en intrige gebracht

NOVEMBER 2020

Video recensie met 
meer beeld uit het 
boek (Franstalig)
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Naomi was een van de figuren uit De 
smokkelaar die meteen tot een ieders 
verbeelding sprak. Milan greep haar 
karakter aan om in een jaar tijd een 
spin-off verhaal te tekenen. Zo heeft 
de lockdownperiode toch ook een paar 
positieve kanten laten zien.

In Spaans Rood krijgen we een inkijk in 
het schrijversbrein van Naomi, die haar 
verhalen aan haar beste vriendin Katja 
vertelt en ook haar lerares voorschotelt. 
De complexe verhaallijnen over Safar 
en Angelo zijn weer knap verweven en 
prachtig door Milan in beeld gebracht, in 
het mooie kleurenpalet van de Cariben 
en Mexico.

Milan Hulsing
Spaans Rood
ISBN 978-94-93166-37-0
96 pagina’s, kleur
21x28 cm, hardcover
ca € 22,50

•  Spin-off verhaal uit het prachtige werk van Milan uit 2019, 
De smokkelaar

•  Intrigerende plots prachtig in beeld gebracht

NOVEMBER 2020

Van dezelfde auteur:
De smokkelaar
ISBN 978-94-93166-03-5
180 pagina’s, kleur
21x28 cm, hardcover
€ 29,90

‘Een meervoudig, fan-
ta sierijk en meeslepend 
avontuur.’ − Stripschrift

TIJ
dEL

IJK

OMSL
AG
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De atoombom, een massavernieti-
gingswapen, speelt een sleutelrol in 
onze moderne geschiedenis. Maar 
hoe kwam ze tot stand? Wie heeft 
haar ‘gemaakt’? Dit mega-boek van 
472 pagina’s, gemaakt door twee 
scenaristen (Alcante, Bollée) en een 
illustrator (Rodier), tracht op alle 
vragen over de atoombom een ant-
woord te geven. Uitvoerig onder-
zocht in samenwerking met de 
Franse kwaliteitskrant Le Monde.

We volgen de race om de ontwikke-
ling van de atoombom van het aller-
prilste begin tot de fatale momenten 
waarop op 6 en 9 augustus 1945 de 
bommen op Nagasaki en Hiroshima 
vielen. Uitzonderlijk detail: het uranium 
leent zijn stem aan het verhaal in de 
voice-over.

‘Het ultieme album.’ – RTBF

denis Rodier, Alcante en 
Laurent-Frédéric Bollée
De bom
ISBN 978-94-93166-40-0
472 pagina’s, zwart-wit
209x284 cm, hardcover
ca € 39,90
Vertaald uit het Frans (Glénat)

•  Imposant werk over het ontstaan van de atoombom, 
uitvoerig onderzocht in samenwerking met Le Monde

•  Eerste 30,000 stuks in luttele weken uitverkocht in 
Frankrijk zelfs in tijden van lockdown

NOVEMBER 2020

Preview van de 
oorspronkelijke uit-
gever (franstalig).
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Luci Gutiérrez
English is not easy
ISBN 978-94-92117-02-1, € 22,50
344 pagina’s, zwart met steunkleur, 17x21 cm, softcover

Raymond Macherot
Chlorophyl Integraal 1
ISBN: 978-94-92117-30-4, € 28,90  
208 pagina’s, kleur, 21,5x28,7 cm, hardcover

• Zorgvuldig gerestaureerde strips
• Nooit eerder gepubliceerde pagina uit Chlorophyl tegen de zwarte ratten

Raymond Macherot
Chlorophyl Integraal 2
ISBN: 978-94-92117-47-2, € 28,90  
208 pagina’s, kleur, 21,5x28,7 cm, hardcover

• Uitgebreid, rijk geïllustreerd dossier
• Tijdloze strip voor lezers van 7 tot 77 jaar

Scott McCloud
De beeldhouwer
ISBN 978-94-92117-12-0, € 27,50  
496 pagina’s, kleur, 15,2x21,6 cm, softcover

‘Meer dan een kilo kwaliteit. deze strip is elke tekening, elke bladzijde 
en elke gram meer dan waard. ★★★★★’ – Cutting Edge

In English is not easy heeft de Spaanse 
Luci Gutiérrez haar tekenvaardigheden 
gebruikt om een taalgids samen te 
stellen die niet alleen leerzaam is maar 
bovenal bijzonder amusant om te 
lezen, dankzij de treffende tekeningen 
die Gutiérrez tijdens haar verblijf in 
New York maakte om de taal beter 
onder de knie te krijgen.

‘Er zijn twee soorten mensen op aarde: 
zij die snel een taal leren en zij die 
hiermee worstelen. Ik (en waarschijn-
lijk jij ook) behoor tot de laatste 
groep. Ik moet niet denken aan de 
vele uren (en geld!) die ik besteed 
heb om het Engels onder de knie te 
krijgen. Ik haatte iedere minuut hier-
van. Maar je lijkt slim als je Engels 
spreekt, dus bleef ik doorgaan. Dat 

betekende het volgen van lessen, 
intensieve zomercursussen en zelfs 
naar New York gaan om op ijskoude 
winterochtenden vroeg op te staan 
om naar een Russisch deel van 
Brooklyn te gaan, wat voor mij gelijk 
staat aan de Far West. Ik slaagde er 
nauwelijks in wakker te blijven tijdens 
de lessen op Times Square, gegeven 
door leraren met dubieuze accenten 
terwijl zij massages kregen van toe-
gewijde Japanse studenten.

Nadat ik dat allemaal had gedaan aan 
de andere kant van de Atlantische 
Oceaan moest ik nog een manier 
vinden – met mijn geheugen als een 
zeef – om wat ik geleerd had ook 
nog eens te onthouden. Ik besloot 
om mijn tekenvaardigheden te ge-

bruiken om woorden en gramma-
ticale begrippen te onthouden. Die 
tekeningen zijn in dit boek terecht-
gekomen waardoor Engels leren 
leuk geworden is.’

Dankzij een afspraak met de Dood 
wordt de jeugddroom van een jonge 
beeldhouwer ver vuld: hij is in staat 
om alles wat hij kan bedenken, met 
zijn blote handen te creëren. Maar 
nu hij nog maar 200 dagen te leven 
heeft, kan hij niet beslissen wat 
hij wil beeldhouwen. In de laatste 
momenten van zijn leven ontmoet 
hij de liefde van zijn leven en dat 
maakt het er voor hem niet echt 
makkelijker op.

Dit is een verhaal over het verlangen 
dat naar de rand van het redelijke 
gebracht wordt en ver daaroverheen. 
Geforceerde, onhandige danspasjes 
van een prille liefde tegen het decor 
van een schitterend in beeld gebracht 
aards portret van de grootste stad 
ter wereld. Het gaat over de kleine, 
warme, menselijke momenten van 
het dagelijks leven... en de grote 
deinende krachten die net onder het 
oppervlak verscholen liggen.

Scott McCloud is de auteur van 
onder meer Understanding Comics 
en Making Comics. Met De beeld-
houwer maakt hij een geslaagde 
switch naar adembenemende, 
grappige en onvergetelijke fictie.

In 1954 bedacht de jonge tekenaar 
Raymond Macherot de bergrat 
Chlorophyl. Het vreedzame bos in het 
Stille Dal waar het dappere diertje 
woont, wordt bedreigd door een horde 
zwarte ratten onder leiding van de 
gewetenloze schurk Anthraciet. Een 
meedogenloze strijd ontbrandt, vol 
list, bedrog en de inzet van geavan-
ceerde vernietigingswapens als 
fragmentatiebommen in de vorm 
van gloeilampen en een lasbrander 
als vlammenwerper. De kinderen van 
de naoorlogse geboortegolf die de 

verhalen in het weekblad Kuifje lezen, 
houden hun adem in.

In dit boek zijn de eerste drie Chloro-
phyl-albums voor het eerst in het 
Nederlands bijeengebracht. De 
strips zijn zo goed mogelijk terug-
gebracht naar hun oorspronkelijke 
staat. De verhalen worden vooraf-
gegaan door een rijk geïllustreerd 
dossier, dat speciaal voor de Neder-
lande editie is vertaald en uitgebreid 
door stripkenner Willem van Helden. 
Het Nederlandstalige beeldmateriaal 

in het dossier – onder meer om-
slagen, reclames en illustraties uit 
het weekblad Kuifje – is afkomstig 
uit de collectie van Rob van Eijck. 
Bovendien bevat deze editie een 
nooit eerder gepubliceerde pagina 
uit het verhaal Chlorophyl tegen de 
zwarte ratten.

Na zijn geboorte in 1954 werd de 
dappere eikelmuis Chlorophyl al snel 
een van de favoriete personages uit 
het weekblad Kuifje. Na zijn eerste 
avonturen in het Stille Dal belandt hij 
in het stadje Notenschelp, waar hij 
het opnieuw te stellen krijgt met zijn 
aartsvijand Anthraciet. De humor, 

vaart en prachtige tekeningen maken 
Chlorophyl een tijdloze strip voor 
lezers van 7 tot 77 jaar. 

In de driedelige integrale heruitgave 
zijn alle Chlorophyl-verhalen van 
Raymond Macherot bijeengebracht. Dit 
tweede deel bevat drie lange verhalen, 

waarvan er een, De Spoorpiraten, 
nooit eerder in zijn oorspronkelijke 
vorm als album is gepubliceerd. 

OPNIEUW LEVERBAAR

Aankondiging van 
het boek door de oor-
spronkelijke uitgever
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Ugo Bienvenu
Systeemvoorkeuren
Ugo Bienvenu, bij ons bekend van Sukkwan 
Island, komt met een prachtig, gestileerd 
sciencefiction verhaal over de innige relatie 
die ontstaat tussen een draag-robot en het 
kind dat het gedragen heeft.

Vertaald uit het Frans (Denoël Graphic)

Milan Hulsing
Stad van klei - 
jubileumuitgave
Het is alweer tien jaar geleden 
dat de Arabische lente uitbrak: 
een uitmuntend moment om een 
jubileumuitgave van het mooie 
Stad van klei uit te brengen. 
Remastered beeld, uitgebreid 
dossier en op hetzelfde formaat 
als de andere Hulsing boeken 
bij Scratch.

IN VOORBEREIDING

Bekijk een preview 
animatie online.

Aimée de Jongh - Dagen van zand
US, 1935. Een jonge fotograaf wordt gevraagd de zogenaamde Dust Bowl 
te documenteren en komt daarbij angstvallig dicht bij de ellende die de 
boeren aldaar meemaken: droogte, plagen en eindeloze zandstormen. 
Een verhaal over klimaatverandering en de vluchtelingen die zij veroorzaakt.

Sterric (Sterre Richard)
De vloek van Rood aka 
Zwarte vacht, witte wolven
De vloek van Rood is een lesbisch-romantisch verhaal 
gebaseerd op de klassieke Europese sprookjes, maar op 
geheel eigen wijze, modern vormgegeven. Het verhaal 
kent een stevige dosis occulte thematiek en eindigt het 
op mysterieuze wijze. Dat smaakt naar meer ...
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ANTONIO ALTARRIBA 
EN KEKO
Ik, moordenaar
9789492117243
€ 19,90

dERF BACKdERF
Mijn vriend dahmer 
SC (2e druk), 
9789492117045
€ 19,90
HC, 9789492117052
uitverkocht

dERF BACKdERF
Trashed
9789492117441
€ 24,90

PéNéLOPE BAGIEU
Wereldwijven 1 
9789492117700 
€ 28,70

PéNéLOPE BAGIEU
Wereldwijven 2 
9789492117892 
€ 28,70

GIACOMO BEVILACQUA
Weten hoe de wereld 
klinkt 
9789492117984 
€ 29,90

UGO BIENVENU
Sukkwan Island 
9789492117144 
€ 12,50

OLIVIA BURTON 
EN MAHI GRANd
Een Engelsman in mijn 
boom 
9789493166134 
€ 29,90

dANIEL CLOWES
Patience  
9789492117458 
€ 12,50

SCRATCH FONDSLIJST

NICOLAS dE CRéCY
dagboek van een 
spook 
9789492117083 
€ 22,50

NICOLAS dE CRéCY
de worstelrepubliek 
SC, 
9789492117342 
€ 17,50

 NICOLAS dE CRéCY
de worstelrepubliek 
HC, luxe editie, 125 
genummerde exem plaren 
met gesigneerd prentje 
9789492117359 
€ 51,30

NICOLAS dE CRéCY
de hemelse Bibendum 
9789492117335 
€ 35,00

ROBERT CRUMB
Bible of Filth 
9789492117366 
€ 30,00

ROBERT CRUMB
Bible of Filth - luxe editie, 
gesigneerd, 55 exemplaren 
met gesigneerd prentje 
9789492117366 
€ 205,65

éTIENNE dAVOdEAU
de onwetenden 
9789492117205 
€ 28,70

NICOLAS dEBON
Het experiment 
9789492117212 
€ 9,90

GUY dELISLE
Gegijzeld 
9789492117618 
€ 22,50

GUY dELISLE
Pyongyang (2e druk) 
9789492117670 
€ 17,90

GUY dELISLE
Jeruzalem (2e druk) 
SC, 9789492117823 
€ 24,90
HC, 9789492117861 
€ 29,90

GUY dELISLE
Berichten uit Birma 
(2e druk) 
9789492117816 
€ 14,90

PETER VAN dONGEN 
EN AdRIAAN VAN dIS
Familieziek HC (3e druk) 
9789492117625 
€ 24,90

PETER VAN dONGEN 
EN AdRIAAN VAN dIS
Familieziek luxe editie, 
gesigneerd met prent 
9789492117632 
€ 150,-

dIdO dRACHMAN
Zwanendrifters 
9789493166172 
€ 24,90
verschijnt september 2020

JULES FEIFFER
Vermoord mijn moeder
SC, 9789492117090 
€ 12,50
HC, 9789492117106 
€ 17,50

LUCI GUTIéRREZ
English Is Not Easy 
(2e druk) 
9789492117021 
€ 22,50

LUCAS HARARI
de magneet 
9789492117922 
€ 29,90

MARK HENdRIKS
Tibet 
9789492117113 
€ 14,90

MARK HENdRIKS
Tibet - luxe editie 
9789492117496 
€ 205,65

MARK HENdRIKS
Octopus 
9789492117687 
€ 25,00

Nummer 1, 2016
9789492117540
€ 30,00

Nummer 2, 2018
9789492117755
€ 30,00

deel 1 1941-1946
9789492117298, € 39,90

deel 2 1946-1950
9789492117533, € 39,90

deel 3 1950-1954
9789492117809, € 39,90

deel 1 (2e druk), 
9789492117304, € 28,90

deel 2 (2e druk), 
9789492117472, € 28,90

deel 3, 
9789492117793, € 28,90

Monster
9789492117663
€ 10,30

Futuropolis
9789492117878
€ 10,30

SCRATCHES JAN KORdAAT INTEGRAAL

CHLOROPHYL INTEGRAAL
WASCO / WG KUNST STRIPBLAdEN

: deze boeken kregen per 1 juli een speciale prijs.
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dELPHINE EN ANAëLE 
HERMANS
Gevaarlijke dames, 
een ballade 
9789493166158 
€ 24,90

MILAN HULSING
de smokkelaar 
9789493166035 
€ 29,90

MILAN HULSING
Spaans Rood
9789493166370
ca € 22,50
verschijnt november 2020

MILES HYMAN
de loterij 
9789492117731 
€ 24,90

AIMéE dE JONGH
de terugkeer van de 
wespendief 
(2e druk, met extra 
katern) 
9789492117656 
€ 24,90

AIMéE dE JONGH
Taxi! 
9789492117991 
€ 17,90

SASHA JOVANOVICH
Het konijn 
9789493166066 
€ 29,90

NIKOLAS JUNCKER
Alleen in Berlijn
9789493166318
ca € 29,90
verschijnt oktober 2020

REINHARd KLEIST
Nick Cave - 
de getekende biografie 
(2e druk) 
9789492117762 
€ 24,90

REINHARd KLEIST
Cash - I See A darkness 
(5e, herziene druk) 
9789492117830 
€ 29,90

REINHARd KLEIST
Knock Out 
9789493166141 
€ 24,90

ERIK KRIEK
In the Pines SC 
9789492117557 
€ 14,90

ERIK KRIEK
In the Pines 
HC (2e druk) +cd 
9789492117397 
€ 29,90

ERIK KRIEK
In the Pines 
luxe editie +cd + prent 
9789492117489 
€ 128,55

ERIK KRIEK
de Balling HC 
9789492117946 
€ 29,90

ERIK KRIEK
de Balling luxe editie 
9789492117953 
€ 110,00

ERIK KRIEK
H.P. Lovecraft - Het 
onzien bare en andere 
verhalen 
(3e, herziene druk) 
9789493166004 
€ 24,90

STEFFEN KVERNELANd
Vrijwilllig dood 
9789493166110 
€ 24,90

PIERRE LEMAITRE EN 
CHRISTAN dE METTER
Tot ziens daarboven
9789493166325
ca € 29,90
verschijnt oktober 2020 

ULLI LUST
Vandaag is de laatste dag 
van de rest van je leven 
SC, 9789492117014 
€ 14,90
HC, 9789492117007 
€ 24,90

SCRATCH FONDSLIJST

Hilda en de trol 
SC, 9789492117229 
€ 7,50

Hilda en de reus van 
middernacht SC, 
9789492117199, € 7,50

Hilda en de vogelparade
SC, 9789493166011
€ 7,50

Hilda en de zwarte hond
SC, 9789493166349, € 7,95 
verschijnt september 2020

Hilda en het woud van steen 
SC, 9789493166356, € 7,95 
verschijnt september 2020

Hilda en de trol 
HC, 9789492117175 
€ 15,00

Hilda en de reus van 
middernacht HC, 
9789492117182, € 15,00

Hilda en de vogelparade 
HC, 9789492117236 
€ 15,00

LUKE PEARSON - HILdA SOFTCOVERS

LUKE PEARSON - HILdA HARdCOVERS

Hilda en de zwarte hond
HC, 9789492117250 
€ 15,00

Hilda en het woud van 
steen HC, 9789492117571 
€ 16,90

Hilda en de bergkoning 
HC, 9789493166097 
€ 16,90

ULLI LUST
Stemmen in het duister 
9789492117908 
€ 29,90

GUILLEM MARCH
Karmen
9789493166332
ca € 29,90
verschijnt november 2020

SCOTT MCCLOUd
de beeldhouwer
SC, 9789492117120
(2e druk), € 27,50 
HC, 9789492117137 
uitverkocht

VICTOR MEIJER
Hondsdol 
9789493166042 
€ 29,90

SAM PEETERS
Fucking Hell 
9789492117410 
€ 19,90

SAM PEETERS
Iedereen op Claudia 
9789492117601 
€ 24,90

MICHIEL VAN dE POL
Spotters 
9789492117434 
€ 28,90

MICHIEL VAN dE POL
de gevoelige 
mannenclub 
9789493166103 
€ 24,90

MICHIEL VAN dE POL
Huidhonger
9789493166202
€ 24,90

: deze boeken kregen per 1 juli een speciale prijs.
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TOBIAS TAK
Canciones: Federico 
García Lorca 
9789492117519 
€ 19,90

JIRô TANIGUCHI
de wachters van het 
Louvre 
9789492117281 
€ 12,50

JACQUES TARdI 
EN JEAN-PATRICK 
MANCHETTE 
Manchette-Tardi 
Integraal 
9789492117885 
€ 39,90

TOM TIRABOSCO EN 
CHRISTIAN PERRISSIN
Kongo SC, 
9789492117076 
€ 9,90
Kongo HC, 
9789492117069 
€ 14,90

TYPEX
Andy HC 
9789492117847 
UITVERKOCHT

TYPEX
Andy gelimiteerde luxe editie 
9789492117854 
UITVERKOCHT

JUdITH VANISTENdAEL
Toen david zijn stem 
verloor (3e druk) 
9789492117649 
€ 27,90

BENJAMIN RENNER
Baby op komst 
9789493166127 
€ 19,90

dENIS ROdIER, ALCANTE 
EN LAURENT-FRédéRIC 
BOLLéE
de bom
9789493166400
ca € 39,90
verschijnt november 2020 

MIKAEL ROSS
Het omgeval 
9789492117939 
€ 24,90

MARK SMEETS
de triomf van het tekenen 
9789492117403, 
€ 35,00 

MARK SMEETS
Schetsboek 1993 
9789492117311, 
€ 19,90

JOOST SWARTE
New York Boek (2e druk) 
9789492117595 
€ 30,00 

JOOST SWARTE
New York Boek - luxe editie 
9789492117786 
UITVERKOCHT

JOOST SWARTE
Joost Swarte Overal 
9789493166028 
€ 24,90

dAVId PRUdHOMME EN 
PASCAL RABATé
Leve de branding! 
9789492117588 
€ 19,90

PASCAL RABATé
Een tweede jeugd 
9789492117274 
€ 12,50

BENJAMIN RENNER
de grote boze vos 
9789492117694 
€ 22,50

SCRATCH FONDSLIJST

ERIK VAREKAMP EN MICK PEET - dE KENNEdY FILES

deel 1. de man die 
president wilde worden 
SC, 9789492117526, € 17,50 
HC, 9789492117564, € 22,50

deel 2. Op geheime 
missie
SC, 9789492117960, € 17,50 
HC, 9789492117977, € 22,50

#1 Somewhere over the 
rainbow 
9789493166219, € 7,95
verschijnt 1 september 2020

#2 Blue Hawaii
9789493166226, € 7,95
verschijnt 15 september 2020

#3 Flaming Creatures
9789493166233, € 7,95
verschijnt 29 september 2020

#4 Poor Little Rich Girl
9789493166240, € 7,95
verschijnt 13 oktober 2020

#5 All Tomorrow’s Parties
9789493166257, € 7,95
verschijnt 27 oktober 2020

TYPEX - ANdY / dE VELE LEVENS VAN ANdY WARHOL / COMICS EdITIE

#6 The End
9789493166264, € 7,95
verschijnt 10 november 2020

#7 Nebo i Zemlja
9789493166271, € 7,95
verschijnt 24 november 2020

#8 Blame It On The Boogie
9789493166288, € 7,95
verschijnt 8 december 2020

#9 The Breaks
9789493166295, € 7,95
verschijnt 15 december 2020

#10 New York, New York
9789493166301, € 7,95
verschijnt 22 december 2020

JUdITH VANISTENdAEL
Penelope 
9789493166073 
€ 26,90

HENNING WAGENBRETH
de piraat en de apotheker 
9789492117038 
€ 12,50

WASCO
Het Tuitel Complex 
(2e druk) 
9789492117328 
€ 29,90

WASCO
1000 Pinguïns 
9789492117724 
€ 19,90

WASCO
2020 Pinguïns 
scheurkalender 
9789493166059 
€ 7,50

WASCO
2021 Poezen & Katten
scheurkalender
9789493166189
€ 14,95
verschijnt oktober 2020

WASCO
Alles leeft
9789493166363
ca € 24,90
verschijnt oktober 2020

: deze boeken kregen per 1 juli een speciale prijs.
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SCRATCH FONDSLIJST

Niks mis met kinderen 
9789054923398 
€ 4,95

Niks mis met golfen 
9789054923343 
€ 4,95

Niks mis met koken 
9789054923534 
€ 4,95

RENé WINdIG EN EddIE dE JONG - 100 HEINZ HOOGTEPUNTEN (NIKS MIS MET...)

Niks mis met klussen 
9789054923541 
€ 4,95

Niks mis met voetbal 
9789054923657 
€ 4,95

Niks mis met de koning 
9789054924111 
€ 4,95

Niks mis met vakantie 
9789054924067 
€ 4,95

Niks mis met drinken 
9789054924074 
€ 4,95

Niks mis met de Sint 
9789054924203 
€ 4,95

deel 1 (H) 
9789054921967 
€ 29,90

deel 2 (E) 
9789054922865 
€ 29,90

deel 3 (I) 
9789054923275 
€ 29,90

deel 4 (N) 
9789492117502 
€ 29,90

deel 5 (Z)  
9789492117717 
€ 29,90

RENé WINdIG EN EddIE dE JONG - HEINZ VAN H TOT Z

RENé WINdIG EN 
EddIE dE JONG
Niet zeuren, Heinz! 
9789073221857 
€ 4,95

RENé WINdIG EN 
EddIE dE JONG
Heinz - de graphic novel 
9789054923114 
€ 12,50

Verspreiding Nederland Stripzaken: 
Strips in Voorraad, Almere, info@stripsinvoorraad.nl

Verspreiding Nederland Boekhandel:
Centraal Boekhuis, Culemborg, info@cb.nl

Verspreiding België Stripzaken en Boekhandel: 
Pinceel Stripverspreiding, Leuven, info@pinceel.be

: deze boeken kregen per 1 juli een speciale prijs.

Typex’s Andy • de vele levens van Andy Warhol  • In 10 losse comics

Wees géén
 HalfWas!

BEN JIJ: 
• Onnozel ?
• Nerveus ?
• Ongeliefd ?
• Beschaamd ?
• Onmondig ?
• Verlegen ?
• Ongelukkig ?

nATuurlIjk, een ieder kampt met 
problemen — maar dat is geen reden

om bij de pakken neer te zitten!

Ik was lusteloos en ontevreden. Mijn dagen  leken 

uit zicht loos. totdat een goede kennis mij “typex’s Andy – 

de vele levens van Andy Warhol” adviseerde. nu lacht ’t  leven 

mij weer toe. tjongejonge ... ik dacht dat IK problemen had.

               — W.M. te A.

Wil je een GRATIS OMDOOS voor de 10 delen hebben? Schrijf daarop in bij je strip
speciaal zaak, boekhandelaar of bij uitgeverij Scratch: chris.mokken@scratchbooks.nl
Zonder inschrijving is de omdoos later voor 10 euro (excl. verzendkosten) te bestellen, zolang de voorraad strekt.

GOED NIEUWS!  er zijn maar liefst 
 TIen deel Tjes 

voorradig — stuk voor stuk gevuld met vrij blij
vend vermaak en vergetelheid.

Tevens verkrIjgbAAr bIj scrATch: 
serie van 10 luxe Andy gIclée prInTs in een zeer 
gelimiteerde oplage van 10 stuks!
• genummerd & gesigneerd • 50 x 60 cm • prijs: € 125,– 
• 270 grs white velvet hahnemühlepapier
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Nieuwe Teertuinen 21 
1013 LV Amsterdam

t: +31 (0)20 773 72 62
e: info@scratchbooks.nl

 
w: www.scratch-books.com

Verspreiding Nederland 
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Verspreiding Nederland 
Boekhandel: 

Centraal Boekhuis, Culemborg 
info@cb.nl

Verspreiding België 
Stripzaken en Boekhandel: 

Pinceel Stripverspreiding, Leuven
info@pinceel.be


