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Martine liet zich deze maand inspireren door ‘HET’ 
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Carrie 2 
Korte inhoud van de film: 

In Carrie 2: The Rage zien we het vervolg op de film Carrie. Na de zelfmoord van haar enige 

vriend voelt Rachel zich verschrikkelijk buitengesloten. De enige persoon die naar haar  

omkijkt is Jessie, die ook lid is van de populaire groep mensen die juist buitenstaanders  

pesten. Maar Rachel heeft iets dat haar apart maakt van de rest, een gave om dingen te  

verplaatsen met haar geest. Sue Snell, de enige overlevende van Carrie White's wraak twintig 

jaar geleden, zou wel eens de enige kunnen zijn om Rachel te helpen haar gave in bedwang te 

houden. Maar als Rachel langzaam vertrouwen krijgt, loopt zij in de val die voor haar opgezet is.  

En Rachel boos maken kan wel eens fataal zijn… 

 

 Als Rachel en Jesse bij het diner zijn, verandert haar mouw elke keer van positie. Eerst over haar hand en dan 

vervolgens weer naar boven haar pols.  

 Rachel (Emily Bergl) is in haar keuken en heeft een zwart-wit flashback bij de gootsteen. De ene minuut heeft ze 

een flanellen shirt aan, de volgende opname is het shirt weg en heeft ze alleen een tanktop aan. Weer even la-

ter is het flanellen shirt weer terug!  

 In het begin, waar je de jonge Rachel naar binnen ziet rennen nadat haar moeder is meegenomen, zie je zodra 

de deur dichtslaat aan de onderkant van de deur dat die is dichtgeduwd met een paal.  

 De positie van Lisa, het bloed en de scheuren in het windscherm veranderen tussen de scène van de zelfmoord 

en de scène waar Rachel het lijk vindt. 

 Na de opening van het voetbalseizoen zie je Rachel achterin de auto met de twee andere meiden voorin, onder-

weg naar een lokaal feestje. In deze scène schijnt de zon, maar zodra de dames arriveren bij het feestje is het 

donker buiten. 

 Na de scène van Rachel als een kind, zijn er zes dagen met gebeurtenissen; maar dat zouden er eigenlijk vijf 

moeten zijn. Op maandag pleegt Lisa zelfmoord en werkt Rachel bij een fotograaf. Op dinsdag hebben Jesse en 

Tracey seks en word Walter aangereden door een auto. Op woensdag staat Jesse op omdat Mark en Eric naar 

haar huis komen. Op donderdag hebben Jesse en Rachel een eerste date en geen seks en Eric ontmoet de advo-

caat. Vrijdag is het spel en het feest. Dat zijn dus vijf dagen in plaats van zes. 

      

Movie Mistakes 
Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis... 

Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.  

Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele cameracrew staan. 

Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien 

heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje 

ziet. Er is veel te ontdekken; kom, ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan... 

 

Aantal 
Fouten:  
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