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Erik Kriek
De kuil
Reguliere editie
ISBN 978-94-93166-69-1
132 pagina’s 
kleur, 20x27,5 cm 
hardcover met linnen rug
€ 29,95

•  Erik Kriek (Amsterdam, 1966) is illustrator en auteur van 
meerdere strip- en kinderboeken. Zijn werk wordt inmiddels 
in meer dan 9 talen uitgegeven.

•  De kuil is, na De balling, zijn tweede, lange striproman.

Om het tragische verlies van hun zoontje te 
verwerken, gooit het echtpaar Kuylder het 
over een andere boeg: ze betrekken een 
oude familiewoning in het bos en maken 
een nieuwe start. Maar dan begint de 
ellende pas echt ...

Van dezelfde auteur:

In the Pines
136 pagina’s, 20x27,5 cm 
zwart-wit met steunkleuren
•  Softcover € 14,90 

ISBN: 978-94-92117-55-7
•  Hardcover+cd € 29,90 

ISBN: 978-94-92117-39-7
•  Luxe+cd+prent € 128,55 

ISBN: 978-94-92117-48-9

‘Een gouden idee.’ – Trouw

H.P. Lovecraft - Het onzienbare 
en andere verhalen
120 pagina’s, 20x27,5 cm, zwart-wit
Herziene uitgave, extra dossier, 
hardcover, € 24,90
ISBN: 978-94-93166-00-4

‘Een absolute aanrader!’ 
– Moors Magazine

De balling 
zwart-wit met steunkleuren, 
20x27,5 cm
•  Hardcover, 192 pagina’s, € 29,90 

ISBN 978-94-92117-94-6
•  Luxe-editie met prent en extra 

dossier, 204 pagina’s, € 110,- 
ISBN 978-94-92117-95-3

‘De bøm!’ – Veronica Magazine

reguliere editie luxe editie

Luxe editie
ISBN 978-94-93166-74-5
144 pagina’s (met dossier) 
kleur, 20x27,5 cm, faux-leren 
omslag, inclusief genummerde 
en gesigneerde giclée, € 100,-
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APRIL 2022

Amsterdam, augustus 1928. Het publiek 
gaat uit zijn dak als ’s werelds steratleten 
aantreden aan de startlijn voor het be-
kronende evenement van de Olympische 
Spelen: de marathon. Weinigen merken 
de korte, tengere Algerijnse hardloper 
op - overdag een fabrieksarbeider - die 
de Franse trui draagt. Maar dat was 
voordat de sterke wind, krampen en 
42.195 meter lange, meedogenloze 
concurrentie samen een verbazing-
wekkende sensatie veroorzaakten ... 

Nicolas Debon leidt ons in het hart van 
deze legendarische race. Marathon toont 
ons hoe voor het eerst een Afrikaanse 
atleet onverwacht het Olympisch goud 
won. Hoe een bescheiden man de atletiek-
wereld op zijn kop zette. Meesterlijk.

Van dezelfde auteur:

Het experiment
88 pagina’s, 24,2x32 cm, 
ISBN 978-94-92117-21-2 
hardcover, kleur, € 9,90

‘Een schitterend album, 
geïnspireerd op een waar - 
gebeurd verhaal, een 
meeslepende getuigenis 
die nog steeds verbazing-
wekkend actueel is.’ 
– Stripweb.be

Nicolas Debon
Marathon
Amsterdam 1928
ISBN 978-94-93166-70-7
124 pagina’s, kleur
21x28 cm, hardcover
€ 24,95

•  Het verhaal van een memorabele overwinning als sluitstuk 
van de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928.

•  Met bijzonder dossier over de winnaar, maar ook over de 
Amsterdamse Spelen zelf.
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Micky Dirkzwager
Knipperen & Ademen
ISBN 978-94-93166-71-4
208 pagina’s, kleur
21x27,3 cm, hardcover
€ 29,95

•  Een heerlijk openhartig, maar bovenal grappig boek over 
hoe je je angsten en fobieën kunt overwinnen.

•  Hoewel in dit boek een eetstoornis centraal staat, snijdt 
het voor iedereen herkenbare thema’s aan.

MEI 2022

Micky Dirkzwager (geboren in Haarlem, 
1998) maakte dit boek als afstudeer-
opdracht aan de HKU in Utrecht en 
presenteerde het aan Scratch tijdens een 
Strippitch in Brussel. We vielen uit onze 
stoel van het lachen bij het lezen van 
haar boek en dat gebeurt ons niet vaak! 
Zo kun je via een omweg door België 
toch terecht komen waar je hoort. 

In Knipperen & Ademen volgen we Micky 
kriskras door haar opleiding heen, waar 
ze op de rand van een zenuwinzinking 
erachter komt dat het niet een burn-out 
is waaraan ze lijdt, maar een eetstoornis 
(“Die krijg je er gratis bij”). Met een fikse 
dosis humor tekent ze de wereld en zich-
zelf. Spontaniteit en beweging zijn heel 
belangrijk in haar tekeningen. Anders slaan 
ze dood, net als bier. Hoe ga je om met 
de beren die je op de weg ziet, maar die 
je ook troosten als je het allemaal niet 
meer ziet zitten? Maar misschien belang-
rijker nog: hoe kom je van die beren af? 

Het is indrukwekkend hoe Micky nu al 
zoveel verschillende stijlen beheerst en in 
een enkel verhaal kan laten samenspelen. 
Daarnaast heeft ze een volstrekt eigen, 
originele stem. Een mooie orkestratie 
van fraai beeld met sterke teksten en rake 
dialogen: dat is een goed beeldverhaal. 
En dan valt er nog veel te lachen ook.
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Daniel Odija en 
Wojciech Stefaniec
Bardo tetralogie deel 2: Rita
ISBN 978-94-93166-72-1
152 pagina’s, kleur
21x28,5 cm, hardcover
€ 29,95

•  Vervolg op het met overdonderend positieve kritieken 
ontvangen eerste deel van deze tetralogie, Stolp.

•  Ook literair een sterk boek, voor de geoefende graphic 
novel lezer.

Rita is het tweede deel van de futuris-
tische, dystopische serie in vier delen, 
Bardo.

In dit deel dompelen we ons opnieuw 
onder in de harde realiteit van de stad 
‘zonder einde’, waar de vegetatie is 
uitgestorven, de laatste diersoorten 
sterven en het voedsel is vervangen 
door chemische pillen. Is er een kans 
om een wereld te redden die besmet 
is door de vloek van onvruchtbaarheid? 
Heeft de despotische heerschappij van 
de Leider een bestaans reden, en zijn 
de experimenten van Dr. Maind gericht 
op levengevende 
resultaten? Zal 
Stolp ten slotte het 
mysterie verklaren 
dat hem plaagt?

Antwoorden, maar 
ook meer vragen, 
lees je in Rita, een 
vervolg op Stolp.

MEI 2022

Van dezelfde auteurs:

Bardo tetralogie 1: Stolp
116 pagina’s, 21x28,5 cm
ISBN 978-94-93166-68-4
hardcover, kleur
€ 29,95

‘Een visueel orgasme.’ 
– Joost Pollmann, De Volkskrant

Bekijk een trailer op 
het YouTube-kanaal 
van de auteurs.
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Lewis Trondheim en 
Hubert Chevillard
Ik blijf hier
ISBN 978-94-93166-73-8
124 pagina’s, kleur
21x27,5 cm, hardcover
€ 24,-

•  Een aangrijpend verhaal over onverwacht verlies en 
compassie.

•  Zeer toegankelijke tekenstijl voor de ongeoefende 
graphic novel lezer.

Roland heeft een perfecte vakantie 
gepland voor Fabienne - alles is al 
georganiseerd, vooruitbetaald en 
nauwkeurig in een schrift genoteerd. 
Een heerlijke week aan de kust om 
hun toekomst samen te bespreken.

Ze staan op het punt om hun koffers 
naar hun appartement te brengen. 
Maar plots is ze alleen.
Verbijstering, ontkenning ... 
Tegen alle verwachting in besluit ze 
te blijven.

Een ontroerende kijk op leven en 
dood en de vele verschillende 
manieren waarop wij daar als mens 
mee omgaan.

Eisner Award Nominee 2020 
Best Writer: Lewis Trondheim
Eisner Award Nominee 2020 
Best U.S. Edition of International 
Material/Translation
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IN VOORBEREIDING

Vincent Zabus en Nicoby naar Jostein Gaarder 
De wereld van Sofie, deel 2 (van 2): 
De filosofie, van Descartes tot nu
Dit najaar verschijnt het tweede, afsluitende deel van deze verstripte versie van De wereld van Sofie, 
de door Jostein Gaarder zo boeiend vertelde geschiedenis van de filosofie. Wereldwijd verkocht het 
geschreven boek meer dan 50 miljoen exemplaren!

Aangekocht uit Frankrijk (Albin Michel)
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NEE?

ja

Nee, 
toch!?!

 Ja-
ha.

ja,
ja ...

Zeker? 
Je hebt ‘’t 

gezien …

Ik zeg het 
je toch.

Kunnen je 
zintuigen je 

bedrogen 
hebben?

Dat
denk ik

niet,
nee.
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IN VOORBEREIDING

Chad Bilyeu 
Chad in Amsterdam
Chad groeide op in Cleveland, Ohio, USA. 
Als jongvolwassene verhuisde hij naar 
Washington DC waar hij kennismaakte 
met de drugs scene. In 2009 verkaste 
hij naar Amsterdam. Sinds een aantal 
jaren schrijft hij verhalen over zijn nieuwe 
thuis, die hij laat illustreren door ‘fellow 
artists’. De eerste zes delen werden door 
hemzelf los verkocht. Maar nu zijn ze, met 
extra materiaal, samen als hardcover 
gebundeld bij Scratch (Engelstalig).
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Sami Makkonen 
Paardengod
Een snoeiharde winter. Een hete zomer vol 
libellen. Een oud landgoed omringd door 
een ondoordringbaar bos - allemaal met 
elkaar verbonden door een duister verleden. 
“H.P. Lovecraft meets Midsommar”, werd 
er in Finland gekopt toen deze fabelachtig 
getekende folklore horror graphic novel 
uitkwam. Als enkele jonge mannen op een 
skitrip door de snelvallende avond worden 
verrast, vinden ze onderdak bij een afgelegen 
huis in het bos. De familie die ze ontvangt 
blijkt er vreemde gewoonten op na te houden 
en al gauw vragen de mannen zich af of ze 
het naar huis redden voor de Kerst ...

Aangekocht uit Finland (Like Publishing)
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FONDSLIJST

Deze is vanaf nu digitaal beschikbaar 
en zal steeds worden bijgewerkt en 
geactualiseerd. Zo heeft u altijd de 
meest recente gegevens. 

Hier te bekijken en 
als pdf te downloaden:
issuu.com/scratchbooks/docs/scratch_fondslijst

Voorheen vond u hier onze fondslijst ...
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Karthuizersplantsoen 14
1015 LS Amsterdam
+31 (0)20 773 72 62
info@scratchbooks.nl
www.scratch-books.com

Verspreiding 
Nederland Stripzaken: 
Scratch Books, Amsterdam
info@scratchbooks.nl

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

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


