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Movie  Mistakes 
Door: Mim                            

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 camera-crew 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: 

1 
Night Flier 

Korte inhoud van de film: 

Het verhaal is gebaseerd op het korte verhaal Spookvlieger uit Kings verzamelbundel Night-
mares and Dreamscapes (Nachtmerries en Droomlandschappen). Richard Dees in de hoofdrol, 
speelt een bikkelharde journalist bij de sensatiekrant Inside View (dezelfde Dees als uit The 
Dead Zone overigens). Dees is echter wat op zijn retour en zijn hoofdredacteur spoort hem 
aan om wat smeuïg voorpaginanieuws te brengen. Hij moet enkele vreemde moorden onder-
zoeken, die op luchthavens gepleegd worden door een vreemde man die bekend staat als De 
Spookvlieger. The Night Flier begint als speurtocht naar een moordenaar, maar neemt al gauw een andere wending.  
In een schitterend einde wordt getoond dat het kwaad evengoed in Dees zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistake: 

• Zodra het  vliegtuig van Richard Dees landt, heeft de piloot een snor, in de volgende scene is hij fris geschoren. 
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