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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal in stripvorm over borstkanker. Met 
heldere felle kleuren en zeer veel expressie getekend en geschreven. Openhartig. Een 
redacteur van Glamour vroeg Marisa of ze een stripverhaal wilde maken toen ze ziek 
werd. Het tekenen heeft haar geholpen om controle over haar leven te houden: ze is 
zo én waarnemer én degene die bekeken wordt. Chemogirl gaat verfilmd worden met 
Cate Blanchett in de hoofdrol. 
 
Over de schrijfster: Marisa Acocella Marchetto woont in New York City en is 
striptekenaar voor The New Yorker en Glamour. Haar werk verscheen ook in The 
New York Times en Modern Bride. Ook schreef ze ‘Just Who the Hell Is She 
Anyway?’. Zie ook www.uitgeverijcargo.nl. 
 
Korte samenvatting: In deze ballonstrip tekent en schrijft Marisa over haar leven, 
ervaringen en behandeling van borstkanker gedurende de 11 maanden die dat 
duurde, en waarvan ze genas. Vanaf 15 mei 2004 drie weken voordat ze ging trouwen. 
Zij toont zo haar zowel lichamelijk als geestelijke strijd. In het verhaal staan diverse 
ziekenhuisroutines helder getekend naast allerlei effecten die de kanker op Marisa’s 
sociale leven heeft: reacties van haar omgeving, wat er gebeurt als een schoenen- en 
lippenstiftverslaafde pastaverslindende, tot over haar oren verliefde, wereldse 
striptekenares uit New York een knobbeltje in haar borst ontdekt? Een humoristisch 
stripverhaal. 
 
Wat viel op: De vormgeving. De directheid van de tekeningen waarmee spinsels 
uitgebeeld worden. 
 
In plaats van citaten: Een promo-animatie is te zien is op 
www.randomhouse.com/knopf/cancervixen 
Zie ook het stripboek 'Mom's Cancer' van Brian Fies op 
http://www.hnabooks.com/product/show/3250 
 
Recensie: 'Met respect kijk ik maar Marisa Acocella Marchetto en al die andere 
vrouwen die de kracht hebben om de strijd aan te gaan met borstkanker en daarbij 
hun onvermoeibare optimisme, creativiteit en humor weten te behouden.' - Evelyn H. 
Lauder, oprichtster Pink Ribbon 
'Chemogirl is inspirerend en onverschokken... Marchetto's zonnige tekeningen 
bemoedigen en amuseren, terwijl ze tegelijkertijd nuttige informatie geven over de 
zwarte kant van kanker.' - The New York Times Book Review 


