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Kings Things
Griezelig Gezellig

DECEMBER ‘15 - JANUARI ‘16

De feestdagen liggen voor ons: Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling zijn onderweg. Zijn die dagen nog speciaal voor jou? Ga je gezellig met familie en vrienden
om tafel? Liggen er pakjes onder de boom of surprises in een jute zak?
We hopen het voor je, en natuurlijk ook dat er iets van Stephen King voor je
achter het cadeaupapier mag zitten. De nieuwste hardcover Bazaar van Boze
Dromen bijvoorbeeld… (Stephenking.biedmeer.nl heeft er nog een paar).
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2262 fans
1340 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

King verscheen in het Maine Seniors Magazine. Je kunt 35 pagina’s (Engels) lezen
over het leven dat hij al bijna 45 jaar leidt met zijn Tabitha. De link er naar toe
staat in onze nieuwtjes. In deze Kings Things hebben we een lekker uitgebreide
prijsvraag en lees je weer boek- en filmrecensies. King for a year en Luckey Quarter zijn ook weer present. Ook het tweede deel van het verhaal S.K. kun je lezen
en Vicky schreef voor Kings Things twee korte verslagen over de Dollarbabydagen
in Antwerpen en Nieuwegein. We maken de winnaars bekend van de prijsvraag, en
ook wie het boek Recht van Rik Raven hebben gewonnen.

DONATIES

Met deze Kings Things zul je het twee
maanden moeten doen, want pas eind
januari valt er weer een nieuwe Kings
Things bij je in de emailbox. Ook de
fanclubcrew gaat even bijkomen van
een jaar organiseren voordat we begin
januari weer nieuwe plannen gaan maken. Als je tips (of vragen) voor ons
hebt, zijn ze zoals altijd welkom op
fanclub@stephenking.nl.

Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!

We wensen je vanaf deze plaats alvast
heel fijne Kerstdagen en de allerbeste
wensen voor een spannend 2016 toe.
We hopen dat Vrede, Gezondheid en
Gezelligheid ons allen mogen vergezellen de komende periode.

We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.

De Stephen King Fanclub crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, parapluus en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag naar keuze op
NL08KNAB0725036737 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Winnaar Stephen King boeken
We hadden nog 1 doosje boeken over… Als jij nog iemand wist die
een stapeltje King-boeken kan waarderen, mocht je ons de reden
mailen en onder alle inzenders hebben we de laatste doos verloot.
Er waren trouwens erg mooie redenen bij; van mensen die het aan
iemand gunden die ziek was, net zelf King ontdekt hebben, weinig
geld hebben / student zijn, of zodat ze hun eigen boeken niet meer
hoefden uit te lenen, tot aan mensen die al erg grote fans zijn van
Stephen King. We hebben een willekeurige keuze gemaakt en het lot
viel op Diane Kooistra, die een minibieb heeft in Hengelo.
Ze schrijft: ’Ik zou graag een stapel boeken van Stephen King in mijn
minibieb willen plaatsen. Ik vind namelijk dat iedereen een kans zou
moeten hebben om deze boeken te lezen. De minibieb Diane's Boekenhoekje staat bij mij thuis en is open sinds 3 oktober jl. Je moet ergens beginnen maar het is de afgelopen weken heel erg mooi geweest
om te zien dat mensen boeken brengen, lenen en ruilen. Gewoon omdat we van lezen houden.’
www.facebook.com/Dianesboekenhoekje
Wat leuk dat de boeken nu zelfs nog door meerdere mensen gelezen
gaan worden! Hopelijk komen er ook veel fans bij - we zullen voor de
gelegenheid wat extra boekenleggers meesturen!
Heel veel succes met de mini-bieb!

Winnaars Recht van Rik Raven
Je kon afgelopen maand het boek ‘Recht’ winnen! Rik
heeft 2 exemplaren beschikbaar gesteld voor iemand
die het antwoord weet op deze vraag: Wie komt er uit
de muur stappen met een grote hoed, handen op zijn
revolvers en een breed waaierende jas?
Het antwoord (en meer over wraak en rechtvaardigheid) kon je vinden op de website van Rik. Als je goed
gelezen hebt, is het antwoord Alf Markobar.
Dat hebben AnneJan Visser uit Stadskanaal en
Brigitte van Duijn uit Noordwijk ook gevonden,
en zij krijgen dan ook een gesigneerde ‘Recht’
toegestuurd! Gefeliciteerd!

Pagina 3

Online te lezen!
In het tijdschrift Maine Seniors kun je heel veel persoonlijks lezen over Stephen en Tabitha King: het halve
magazine (35 pagina’s) gaat namelijk over hen! Er
wordt teruggekeken op hun leven en er staan veel
mooie foto’s in.
Ze zijn bijna 45 jaar getrouwd en betekenen veel voor de gemeenschap in Maine.
Dat is met name waarop dit tijdschrift
zich heeft gericht. Het is online gratis te
lezen op Issuu!
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Dollarbaby-festivals
Vicky Smets uit België is zo’n trouwe bezoekster van onze activiteiten dat we
haar wel een feestvrijwilliger kunnen noemen.
Zo ging ze dit keer naar de Dollarbaby-festivals (Antwerpen en Nieuwegein)
en maakte van beide voor onze Kings Things een kort verslag. Lees mee en
ervaar wat je gemist hebt als je er niet bij was!

Antwerpen, 28 oktober 2015
Naar vanavond heb ik maanden uitgekeken en nu is het eindelijk zover: in België vertoonde
Stephen King verfilmingen! Ik heb lang in Antwerpen gewoond maar ik ben nooit eerder in
Cinema Zuid geweest, dus zowel naar de filmpjes als de locatie ben ik heel nieuwsgierig. Om
19.30u kom ik aan, goed op tijd, de inkomhal is nog heel verlaten. Ik stap naar de muur met
de programmatie van de maand en daar staat natuurlijk vanavond tussen, en wat ik zie: een
mooie foto van Stephen King :-)
Om 19.40u spreekt iemand me aan en zegt dat ik mijn ticket mag tonen en de zaal betreden,
wat ik dan ook meteen doe, spannend! Ik kom binnen in een nog lege zaal, een heel mooie
zaal. Ik ben onder de indruk van de leegte en de speciale sfeer, maar hoop wel op meer
bezoekers, want ik ben nu nog alleen in de zaal. Ik kom vooral voor de inhoud natuurlijk maar
met meer mensen film kijken is altijd leuker.
Om 19.45u komen de mensen druppelsgewijs binnen. Met
het oog op dit verslagje begin ik te tellen: ik zit aan drie.
Ik maak kennis met de vierde bezoeker, een Nederlander. Ik ben blijkbaar voor hem geen onbekende wat Kingactiviteiten betreft, leuk en gezellig!
Tegen 20u tel ik 41 bezoekers, zeker genoeg om leuk film te kijken.
De lichten worden gedempt.
Georges Terryn, producer van de Belgische dollarbaby Nona,
neemt het woord. Hij legt kort uit wat dollarbaby’s zijn en daarna stelt hij kort de vijf filmpjes die
vanavond getoond gaan worden, één voor één voor: wie de producer is en van welk land. Hij waarschuwt ons voor het laatste filmpje “Survivor Type” voor het vele bloed in de film, niet geschikt voor
gevoelige kijkers.
Daarna gaat het licht uit voor anderhalf uur filmplezier. Heerlijk om naar deze films te kijken als je
weet dat ze gebaseerd zijn op de ideeën van je favoriete schrijver. Vijf mooie en verschillende dollarbaby’s… Ik was het meest onder de indruk van “Paranoid”, gebaseerd op een gedicht. En dit vooral
door de sfeer, het hele filmpje door… Op het einde van deze avond heeft de vakjury dit filmpje als
het beste gekozen en heeft het een “Antwerp Handshake” verdiend. Daarachter zit een legende,
maar dat is een ander verhaal...
Over de Belgische dollarbaby kan ik dit zeggen: ik vind Nona een mooie dollarbabyverfilming. Ik zie
mooie beelden, ik voel de sfeer en zie de speciale effecten. De acteurs zijn goed uitgekozen, sommigen herken ik van op de Vlaamse tv of film. De enige bedenking die ik heb is dat de acteurs hun Engels echt wel
beter mag, maar ik ben best trots :-)
Het laatste filmpje had ik al eerder gezien op de dollarbabydag in Nieuwegein, twee jaar geleden. Ik denk terug
aan meneer Terryns’ waarschuwing en inderdaad: ook toen voelde ik de walging tijdens het kijken. Doordat dit
filmpje voor mij herhaling is, kan ik een beetje dubbel genieten. Ik “geniet” bij het zien van vier jonge meisjes op
de rij voor mij. Ze walgen ook, ze ontnemen zichzelf het zicht door hun mouwen van hun truien voor hun ogen te
leggen, ze kruipen bijna in hun kleren … Gevoelige kijksters dus! Leuk om te zien hoe mensen tegelijkertijd geëntertaind als geshockeerd kunnen worden door films, verhalen, ontstaan in Kings hoofd.
Anderhalf uur “King kijken” vliegt voorbij, veel te snel…
Ik was die avond alleen op stap, maar ik voelde me zeker niet alleen! Ik voelde daar iets gemeenschappelijks in die zaal: Stephen
King! Dit was een avond die een Kingfan niet mocht missen! Dank
aan Danny van de fanclub om dit festival te organiseren samen met
Georges Terryn. Wordt vervolgd op 14 november 2015 in Nieuwegein
(en die staat op de volgende pagina in deze Kings Things)!
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Dollarbaby-festivals
Nieuwegein, 14 november 2015
Twee King-evenementen voor mij op een maand tijd? Dat kan! Want nog geen
maand na de Dollarbabyavond in Antwerpen trek ik de grens over, richting
Nederland. De fanclub organiseert zijn tweejaarlijkse Dollarbabydag. Nog
meer Kingfilmpjes dus, een hele dag genieten!
‘s Morgens vertrek ik ruim op tijd om na een rit van twee uurtjes aan te komen in Het Veerhuis in Nieuwegein. Een blij weerzien met de crew en andere bekende gezichten volgt! Het is rustig wachten op alle bezoekers. Ondertussen inspecteer ik de zaal ook even én krijg ik mijn bestelling in handen:
een genummerde hardcover en een paperback “De Bazaar van Boze Dromen”. Ik ben blij!
Om 10.30u is het tijd om een plaatsje te zoeken. Peter, de voorzitter van de fanclub, verwelkomt
iedereen met een korte speech. Daarna start het eerste filmpje: “Ayana”. Het filmpje is bijna
afgelopen als een technische storing volgt die niet meteen op te lossen is.
Creepy!
Maar King-fans zijn creatief en flexibel, dus we verhuizen gewoon naar een andere zaal en zetten
onze filmdag daar verder!
Het is een hele dag genieten van zestien (!) Dollarbaby’s. Twee ervan heb ik eerder gezien in Antwerpen:
“Graduation Afternoon” en de Belgische “Nona”. Een leuke
verrassing vind ik dat de Belgische regisseur Georges Terryn in
het publiek zit op het moment dat “Nona” vertoond wordt.
Hij krijgt een applaus als Peter hem aankondigt als aanwezig
en zo bescheiden als de Belgen zijn, knikt hij eens en blijft
rustig zitten :-)
Het spannendste filmpje van vandaag vind ik: “Harveys
Dream”. Ik hou van de eenvoudige maar oh zo griezelige elementen in een verhaal. Je voelt meteen vanaf het begin dat
er íets niet klopt en natuurlijk krijg je gelijk!
Heerlijke eenvoudige horror dus…
“Cain” vind ik de mooiste verfilming vandaag: prachtige film, triest ook … De muziek maakt het helemaal af… Ik
ben er even stil van. En het filmpje dat me het minste aanspreekt was: “I Am The Doorway”. Ik kan het niet echt
vatten, het thema ligt me ook iets minder.
Ik vind het spijtig als het laatste filmpje gedaan is. De dag is
véél te snel voorbij gevlogen!
Een hele dag King filmpjes kijken in Nederland?
Geen probleem … gewoon genieten is dat :-)

Wij danken Vicky voor haar verslagen! We hebben haar gelijk
tot onze razende reporter benoemd :)
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NOVEMBER WINNAAR
Afgelopen maand vroegen we je welke bijfiguren uit welke verhaal kwamen, en moest je een letter van die naam verzamelen om een woord te vormen van iets dat goed van pas komt als je veel King-boeken leest. Dat woord (Boekhandelaar)
moest je naar ons opsturen.
1.

Elise Graham (9): Regentijd (Droomlandschappen), wordt opgegeten door de padden

2.

Lewis Evans (12): Huis aan Maple Street (Droomlandschappen), stiefvader die de ruimte in wordt geschoten

3.

Laurel Stevenson (10): De Engelieren (Tweeduister), een van de overlevende passagiers

4.

Peter McVries (8): De marathon (4 x Stephen King), een van de lopers

5.

Martha Clarendon (2): De storm van de eeuw, het eerste slachtoffer van Linoge

6.

Quilla McFarland (11): Het meisje dat hield van Tom Gordon, moeder van Trisha

7.

Clayton Blaisdell (3): De ontvoering, echte naam van Blaze

8.

Mike Ross (4): Joyland, terminaal zieke jongen

9.

Emily Owensby (5): Het hardloopmeisje (Na zonsondergang), hoofdpersoon

10.

Sheila LeClaire (1): N (Na zonsondergang), zus van John Bonsaint, psychiater

11.

Tessa Jean (10): Grote Trucker (aardedonker zonder sterren), schrijfster

12.

Victor Carune (4): De Jaunt (Duistere krachten), uitvinder van de Jaunt

13.

Shirley Pasternak (15): Het geheim van de Buick, centraliste

Het goede antwoord werd ook
opgestuurd door
Erna de Hartog uit Nieuwveen.
Zij wint daarmee het boek De
Eerlijke vinder!

NIEUWE PRIJSVRAAG
Prijsvraag december/januari
Stephen King’s boeken zijn uitgegeven in heel veel landen en in heel veel talen. En daar hebben we
deze keer een prijsvraag van gemaakt. Je covers te laten zien en laten raden uit welke landen ze
komen gaat net wat te ver, maar een aantal covers van dezelfde titel uit verschillende landen, en
je dan laten aangeven om welke titel het gaat leek ons wel een mooie speurtocht voor in je kerstvakantie. Hieronder een voorbeeld van Ogen van Vuur (je zou toch ook denken dat het Carrie kon
zijn, maar nee dus). Op de volgende pagina vind je de prijsvraag.

Stuur de titels die je gevonden hebt vóór 20 januari 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag dec/jan”.
Kies ook een boek uit onderstaande lijst, en vergeet je adresgegevens niet zodat we je de prijs
kunnen toesturen!
Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Wildcards - div. auteurs (leesexemplaar)
2. De Erfgenaam van Herlewinne door Van Rillaer & Vermaelen (leesexemplaar)
3. De vrouw die niet opgaf van Val McDermid (leesexemplaar)
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Je ziet steeds 3 covers van een boek uit het buitenland. Welke Nederlandse Stephen King titel herken jij?

1.

Polen, Italië, Bulgarije

6.

Bulgarije, Israël, Polen

2.

Georgia, Bulgarije, Israël

7.

Kroatië, Georgia, Israël

8.

Bulgarije, Zweden, Vietnam

3.

Argentinië, Griekenland, Hongarije

4.

Latvia, Macedonië, Estonia

9.

5.

Kroatië, Griekenland, Israël

10.
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Israël, Bulgarije, Griekenland

Griekenland, Argentinië, Bulgarije
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End of Watch (Wisseling van de wacht)
Deel 3 in de Bill Hodges trilogie (Mr. Mercedes, De Eerlijke Vinder)
Luitingh heeft de rechten van het boek inmiddels aangekocht, maar verder is er nog niet zoveel bekend gemaakt.
Er duiken beschrijvingen op van het verhaal: Wisseling van de wacht is een dwingend en ijskoud suspenseverhaal
dat detective Bill Hodges terug zet op het spoor van zijn nemesis: Brady Hartsfield - de misdadiger die door de
pers Mr. Mercedes wordt genoemd. Verijdeld bij een poging een tweede massamoord te plegen, is Hartsfield opgenomen in een revalidatiecentrum en lijkt in coma te liggen. Maar niet alles is wat het lijkt: Brady is in staat om
zowel zijn arts als de bibliothecaris van het centrum te beïnvloeden om in de buitenwereld misdaden te plegen.
Hij heeft een elektronisch visserijspel bedacht, waarbij iedereen gedwongen wordt zelfmoord te plegen, en hij is
vastbesloten om wraak te nemen op de drie mensen die hem het ziekenhuis in hebben geholpen - Hodges, Holly
en Jerome. Hij maakt plannen voor een zelfmoordepidemie. Voor Hodges -en voor de stad- tikt de klok door…
Het boek zou ook als alleenstaand boek te lezen zijn.

Verfilming Dark Tower

Kings favoriete liedjes

Voor de verfilming van de Donkere Toren serie zou aan
Matthew McConaughey de rollen van Flagg en die van
Roland zijn aangeboden. Eerder al waren er geruchten
hierover, en ook dit is weer een gerucht. We houden je
uiteraard op de hoogte.

Klik op deze link en hoor hoe King vertelt over zijn
meest favoriete liedjes en wat ze voor hem betekenen,
zijn liefde voor AC/DC en nog veel meer.

Interview met King
Hier vind je een interview dat King had met The New
York Times. ‘Not just the guy who makes monsters’
moet je toch echt gelezen hebben…

Facebookpagina 22-11-1963
De serie heeft nu een facebookpagina. Je vindt die
hier. Het is de bedoeling dat deze in februari voor het
eerst op de (Amerikaanse) televisie te zien is.

Pagina 8

Op de fair
Hier zie je Peter op de
Magnificentfair die op 31
oktober werd gehouden in
Rijen. Er was voldoende tijd
om te netwerken, en we hebben een stapel nieuwe recensieboeken om voor je te lezen - en als we je de boeken
willen aanraden vragen we
de schrijvers natuurlijk ook
om op onze Fanclubdag 2016
te komen verkopen en signeren. Daarnaast maakten we op deze beurs kennis met
een artistieke glasmaker! Hij maakt prachtige lampen,
kaarsenstandaards en nog veel meer moois. Binnenkort
lees je hier meer over en uiteraard nodigden we hem al
uit voor onze eerstvolgende fanclubdag… Ga maar vast
sparen, want hier wordt je hebberig van!

DEC

2015

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

-

JAN

2016

JAARGANG

N R

10

STEPHEN

KING

WORDT VERWACHT NEDERLAND

2015

LET OP!
Bij de boekhandel is ook een klein
boekje met de voorzijde van de paperback van Bazaar van Boze dromen
verkrijgbaar. Er staat een kortingsbon
in voor Bazaar van boze dromen en
een verhaal: Rotjoch. Een musthave
voor de verzamelaars!
Het is al duidelijk dat niet alle boekhandels dit boekje hebben aangeschaft, dus wellicht moet je even op
zoek… Wij hebben (helaas) geen
voorraadje!
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Wordt verwacht Nederlandstalig

Datum:

Soort:

Details:

november

boek

De Bazaar van Boze Dromen
Hardcover gelimiteerd 29,99
ISBN 9789024569878
paperback 22,99
ISBN 9789024569885
Ebook 14,99
ISBN 9789024569892

Fehbruari 2016

Boek

22-11-1963 midprice met
filmomslag
Paperback 12,50 ISBN:
9789021018584
Verfilmd door J.J. Abrams

Mei 2016

Boek

Mr. Mercedes Midprice
Paperback 10,00
ISBN: 9789021018058

7 juni 2016

boek

Wisseling van de Wacht - 3e
deel in de Bill Hodges trilogie.
Meer informatie volgt.

FANCLUB
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywise- en Stephen King poppetjes. De Constant Reader bekers met de handtekening
van King erop halen wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel verzendkosten (steeds minimaal 5
tegelijk bestellen). Het kan dus even duren voor je de
beker in huis hebt, maar we brengen je op de hoogte
zodra de bestelling in Amerika geplaatst wordt. Met
onze aanschaf steunen wij met elkaar ook nog eens de
Haven Foundation — een initiatief van Stephen King. Als
je wilt weten wat de Haven Foundation doet, kijk dan
op hun website. In de shop kun je ook de laatste nieuwe
boeken bestellen, zolang de voorraad strekt!
Sok is niet te koop

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn (Dankie
Sai!) en word ook (maandelijkse) sponsor! Dank ook aan
iedereen die een of meer boeken bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Als je nieuwe boeken, muziek of films wilt bestellen via het internet, kun je heel goed terecht bij Bruna of ECI, maar ook bij
e-books.nl en Boekentip.nl. Wij maken gebruik van een associated programma bij hen, wat wil zeggen dat we van iedere verkoop een heel klein percentage in onze fanclubkas gestort krijgen. Maar alle kleintjes tellen mee voor ons! Dit geldt overigens voor alle producten die zij online aanbieden, niet alleen voor Stephen King gerelateerde zaken! Om voor de eigenaar
van het associated programma duidelijk te maken dat je via ons komt en om het percentage aan ons toe te kunnen kennen,
moet je wel bestellen via de link onder de banner in deze Kings Things of op de website!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel
tweedehands, maar ook nieuw en naast een klein beetje Engelstalig is er keus uit
honderden Nederlandstalige Stephen King boeken. Er is een vaste kortingsactie
waardoor je bij bestelling van meerdere boeken nog goedkoper uit bent. De boeken
zijn al niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook poppetjes, DVD’s boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes
met bedels met een Stephen King thema te koop in de winkel op marktplaats. Je
kunt aankopen vanuit beide winkels met elkaar combineren!
Verzenden via DHL duurt wel iets langer, maar de kosten zijn ook lager: Voor 4 euro verzenden (zelf
afhalen bij DHL of Kialapunt) of voor 5,75 aan de deur gebracht (tegen 6,95 via PostNL) voor een
doos (tot 10 kg, binnen Nederland). Voor België is Kiala het goedkoopst:
7,50 voor een pakket in formaat L (vergelijkbaar met tot 10 kg). Kosten
die wij niet maken rekenen we natuurlijk ook niet door, en dat scheelt
in jouw portemonnee! Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw
boekbestelling!
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vertaling door: Peter

In april 2014 is, als onderdeel van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van Carrie, een project
gelanceerd waarbij elke maand in 2015 twee of drie reviews verschijnen van een Stephen King-boek.
Elk boek wordt door een andere schrijver gerecenseerd. Die recensies vertaalden we en lees je hier!
Deze recensie verscheen op: 19 januari 2015

Maandag, 26 januari 2015

Dr Sleep, reviewed by

Wayne Parkin
"Wat gebonden is kan nooit worden ontbonden"
De diepe familiale banden van Doctor Sleep
Inleidende Zaken:
Dit stuk is niet echt een beoordeling, maar is eigenlijk een analyse van enkele van de belangrijkste thema's die door het vervolg op The Shining heen lopen. Als zodanig,
terwijl ik de plot niet op de gebruikelijke manier zal bespreken, zullen er aanzienlijke
spoilers te lezen zijn die het verhaal voor de niet-ingewijden zeker zullen ruïneren. Dit is
absoluut bedoeld voor de mensen die al een afspraak met Doctor Sleep hebben. Als u die
nog niet heeft, neem ik u nu voorzichtig bij de arm en verzoek u om op een later tijdstip
terug te komen.
Ik wandelde dus mijn lokale vestiging van Sainsbury in om een kopie te bemachtigen van dit
lang verwachte boek op zijn verschijningsdag; de verleiding van het combineren van mijn
favoriete auteur met Nectarpunten was natuurlijk te aantrekkelijk om te weerstaan. Maar
toen ik de kassa naderde, roman in een zweterige handschoen, was er een meer dan vreemd gevoel dat bij mij opkwam. Een
vreemd gevoel van binnen dat eigenlijk heel eenvoudig te plaatsen was. Want ondanks zijn eerdere succesvolle boeken van de
afgelopen jaren, was ik serieus, en ik bedoel SERIEUS, aan het twijfelen aan de juistheid van Stephen Kings besluit om dit verhaal te schrijven - een schaamteloze poging om in het gezicht te spugen van de lang gekoesterde overtuiging dat vervolgen
nooit kunnen tippen aan het origineel.
Want wie doet dat? Wie keert terug naar de heilige, echter al overwoekerde, grond van een dergelijk geliefde klassieker en
verwacht hier ongedeerd en zonder kritiek van pissen op hun erfenis af te komen? Als er ooit al aan getwijfeld werd, bevestigde dit opnieuw dat de kerel in ieder geval ballen heeft. In de opmerkingen van de auteur erkent King de uitdagingen die hem
te wachten stonden door terug te keren naar The Shining; zich voorstellend dat mensen hun hoofden schudden en vervolgen
afdoend als een slap aftreksel van het origineel. Het moet worden gezegd dat terwijl hij dit merkt, het hem niet heeft beïnvloed in zijn besluit om het toch te doen, noch lijkt het erop dat hij zich iets aantrok van wat mensen uiteraard zouden
verwachten op de pagina's van Doctor Sleep. Als iemand zich voorstelde dat hij de weg van de minste weerstand zou kiezen en
een goedkoop boek zou produceren met als enige doel nog meer geld te verdienen... Nou... wiens boeken hadden ze dan al
die jaren gelezen?
Eerlijk gezegd zou King de instructies voor een broekenpers in een literaire vorm kunnen reciteren, en ik zou het waarschijnlijk nog steeds kopen. Voor mij echter was de echte aantrekkingskracht de belofte van de auteur dat het 'een terug naar ballen-aan-de-muur, houd-de-lichten-aan horror' zou zijn. Terwijl ik meer een fan ben van zijn vermogen om karakters te schetsen en vervolgens empathie voor zijn personages te kweken, was ik serieus op het bit aan het kauwen om een dosis volbloed
horror krijgen van de meester die, zo het niet gelijk is aan hen, me zou herinneren aan zijn eerdere horror die me tegemoet
schreeuwde van de pagina's van zijn boeken uit de jaren ’70 en ‘80.
Dus, op die basis, was het tijd voor mij om weer eens bij te kletsen met een oude jeugdvriend, ene Danny Torrance.
King was gelukkig in staat om moeiteloos de lezer snel weer vertrouwd te maken met de gebeurtenissen van The Shining, of de
'ware geschiedenis van de familie Torrance' zoals hij het ziet in vergelijking met de filmversie (yep, hij haat nog steeds
Kubricks film, als we op zijn vernietigende commentaren in de noot van de auteur mogen afgaan). Onze nieuwsgierige eetlust
is verzadigd na de eerste paar pagina's als we de verschillende lotgevallen van Wendy Torrance, Dick Hallorann, en, natuurlijk,
het centrale karakter van de Doctor Sleep, Danny Torrance lezen.
Als we Danny weer tegenkomen (of Dan, zoals hij nu bekend staat) worstelt hij om te leven met de demonen die hij heeft over
gehouden uit het oorspronkelijke verhaal, zowel geestelijk als psychologisch. Hij is schijnbaar bezweken aan zijn slechtste
gewoonten: een bedwelmend brouwsel van alcohol, drugs, goedkoop vrouwen versieren en geweld. Veel van deze behoeften
worden gedreven door zijn behoefte om te proberen de angstaanjagende visioenen die hem blijven pesten in zijn volwassen
jaren te overstemmen. Zijn nomadisch bestaan, trekkend van stad tot stad op zoek naar werkgelegenheid en een vorm van
innerlijke vrede, leidt hem uiteindelijk naar New Hampshire, waar hij een helper in een hospitium wordt.
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Het is tijdens deze periode dat hij het psychische vermogen ontdekt om stervende
patiënten te helpen bij het oversteken naar het grote niets. Tijdens deze periode
wordt hij ook fysiek gekoppeld aan Abra Stone; een jong meisje dat, zoals de jonge Danny, probeert de krachten die zij heeft onder controle te krijgen – krachten
die die van Dan vele malen overtreffen en die haar uiteindelijk in het vizier zetten
van sommige van haar eigen demonen.
Dan is er nog De Ware Knoop – een ongeregeld zooitje van in campers rijdende
nomaden, die over de Amerikaanse snelwegen reizen, op zoek naar
'steamheads' (dat wil zeggen die personen die beschikken over paranormale gaven). Onder leiding van de onvergetelijke Rose De Hoed, een traditionele Kingachtige schurk, leidt De Knoops vampiristische lust voor 'stoom' – de levensessentie die wordt afgegeven door de geestelijk begaafden als zij pijnlijk sterven,
en waarvan de consumptie de leden van De Knoop onsterfelijkheid geeft - hen
naar een waar banket in de vorm van de jonge juffrouw Stone. Met Rose aan het
stuur en met kwade bedoelingen voor de oogst van Abra’s stoom begint de achtervolging. De Ware Knoop is meedogenloos, goed toegerust, boosaardig, sterk in
aantal... maar ze worden veel te gemakkelijk volledig verrast en overwonnen door
Abra en co.
Dat dit gebeurt, is een vreemde benadering door King, vooral omdat het rechtstreeks bijdraagt aan het feit dat het verhaal niet de mate van horror bereikt dat
de auteur had beloofd bij promotie van het boek. In feite leidt het gemak waarin
de wanhopige (en in sommige gevallen lompe) Knoop wordt afgeserveerd in het laatste deel van het boek tot een schaarste
aan spanning dat de eerdere benadering in het uitbeelden van de afschuwelijke aard van de Knoop verraadt. Inderdaad, de
schrijnende uitbeelding van de ontvoering, marteling en moord op de 11-jarige Bradley Trevor is een masterclass in economie.
Kort, op minder dan één pagina, maar in de basis verwoestend, levert het vakkundig de beloofde koude rillingen zonder toevlucht te nemen tot gruwelijke details; in plaats daarvan concentreert het zich op andere elementen, of het nu de paniek en
het gepijnigd bedelen van de arme jongen zijn of het volledige gebrek aan sympathie van De Knoop als zij ijverig hun afschuwelijke taak uitvoeren. Als vader van een 11-jarige zoon, stak me dit als de hel en bleef het lang in mijn achterhoofd hangen.
Het bleek echter dat deze scène niet representatief was voor de rest van het boek. Dit kan zijn omdat King andere plaatsen
had waar hij heen wilde gaan met dit verhaal.
Familie is het grotere motief dat hier speelt en het komt in verschillende vormen, of het nu Abra’s directe familieleden zijn,
Dan’s verschillende stand-in familieleden door de jaren heen van Dick Hallorann, Billy Freeman tot Casey Kingsley, of zelfs
leden van de AA-vergaderingen die Dan bezoek - surrogaat broers en zussen (althans in eerste instantie) voor Dan, elkaar
ondersteunend en kracht biedend aan Dan. Natuurlijk is er ook de voortdurende schaduw van een ander familielid...
Jack Torrance mag dan al lang verdwenen zijn, maar zijn aanwezigheid wordt door het verhaal gevoeld – een boeman die
Dan’s gedachten en, helaas, ook zijn eerste daden teistert. Zoals het gezegde luidt, de appel valt niet ver van de boom, en
onze angst dat Dan voor de dezelfde verleidingen als zijn vader zal bezwijken, lijkt gegrond als de jongere Torrance van de
ene door drank veroorzaakte ramp naar de andere zweeft. Er is geen tekort aan ironie in het feit dat Dan’s afhankelijkheid
van de drank wordt gedreven door een behoefte om zijn verleden te blokkeren, namelijk de acties van zijn vader. In het streven om niet zijn vader te worden, wordt hij gedwongen om dezelfde fouten te maken die hij maakte door voor dezelfde ondeugden te vallen. Op enig moment overdenkt Dan precies dat idee door zich af te vragen "hoeveel hij de zoon van zijn vader
was? Op hoeveel manieren?'
De erfenis van Jack heef effect op veel zaken door het hele boek heen, met inbegrip van een openbaring over Abra’s moeder,
Lucy die het resultaat is van één van Jacks buitenechtelijke veroveringen, waardoor zij Dan’s halfzus is (dit was een onbevredigend brug te ver voor deze lezer). Het is echter de vader-zoon dynamiek die blijft hangen op de achtergrond van het boek,
iets out-of-focus, maar nog steeds in het oog. En wanneer dit element uit dit boek breekt en het rijk van een ander kruist, is
het duidelijk dat dit niet strikt een Torrance ding is...
Het gebeurt op pagina 12. Dick Hallorann is een jonge Danny een weinig smakelijk verhaaltje aan het vertellen over hoe zijn
handtastelijke opa hem bedreigde. Als de jonge Dick niet zou doen wat opa wilde dat hij zou doen, dan zou een slechte man
genaamd Charlie Manx komen en hem meenemen naar een plek voor slechte kinderen. Als deze naam vertrouwd klinkt in de
oren van fervente horrorlezers, dan is dat waarschijnlijk omdat hij dat ook doet. Ziet u, Charlie Manx is de weerzinwekkende
en angstaanjagende schurk in de roman NOS4A2. Dat boek is geschreven door ene Joe Hill, Stephens zoon en iemand over wie
Hallorann waarschijnlijk zou zeggen 'hij heeft ook een beetje van de Shining in zich'.
Pagina 12

DEC

2015

-

JAN

2016

13E

JAARGANG

N R

10

STEPHEN

KING

FANCLUB

KING FOR A YEAR
Dat gevoel van vertrouwdheid stopt daar niet, afhankelijk van uw
leesvolgorde in 2013. Bij het lezen van NOS4A2 kunt u een verdere
flits hebben gehad wanneer dezelfde Charlie Manx naar een bepaalde groep genaamd De Ware Knoop verwijst als zijnde zeer gelijkaardig aan hem. En we weten allemaal in welk boek we die
groep vinden.
Ja, het lijkt erop dat we hier getuige zijn van een speels spel van
cross-over tussen vader en zoon, of 'bloed roepend naar bloed' zoals Dan zou zeggen. Hoewel dit niet de eerste keer is dat Stephen
en Joe hebben samengewerkt, lijkt het zeer duidelijk wanneer één
van de twee verhalen beschikt over een dergelijke sterke nadruk
op vaderschap.
Joe is momenteel sommige echt donkere gevoelens aan het
benutten in zijn werk en hij is niet bang om diep te snijden. Hoewel dit duidelijk was in zijn prachtige debuut, Heart Shaped Box,
en zijn fantastische opvolger, Horns, pakt hij echt koe bij de horens met zijn schepping van Charles Manx -een volkomen koele
klootzak die herinneringen aan een aantal van Joe’s vaders eerdere creaties oproept, met name een in het riool wonende clown.
Deze Manx kerel is een brute kracht en lijkt op het hoogtepunt te
zijn van zijn angstaanjagende krachten. U kunt niets anders dan
hem (het?) te vergelijken met de schijnbaar oudere Ware Knoop
die niet meer het killer-instinct lijken te hebben dat Manx had.
Wanneer ik hierover begin na te denken vraag ik me af of dit een
allegorie is van de plaats waarop elk van de auteurs zichzelf op dit
moment op het horror-spectrum bevindt. King - nog steeds de
begaafde schrijver die hij altijd was, maar die niet langer het
bloed in je aderen wil bevriezen via de gemakkelijk brutale horror. Hill -"the young Pretender" die zijn eigen gebied via meer
traditionele horrorkanalen aansnijdt, zij het met zijn eigen draai aan het genre.
Om weer terug te gaan naar Doctor Sleep, het is een oudere, wijzere King die, als een reflecterende vader, het gevoel moet
hebben dat de vader er op het einde altijd moet zijn voor zijn zoon. Dit is herkenbaar door het vluchtige bezoek van een
spookachtige Jack tijdens de climax, wiens centrale acties gezien kunnen worden als een eenvoudige manier van verzoening
voor wat King nu kan zien als een onvergeeflijke, maar sympathieke, vaderlijke mislukking in het origineel. En het is deze
verschijning die in Dan’s gedachten zijn vaders bedtijdwoorden zegt - woorden waarvan je je goed kunt voorstellen dat een
bemoedigende King deze fluistert in jonge Joe’s oren tijdens zijn vroege jeugd:
“Bedtime, doc. Sleep tight. Dream up a dragon and tell me about it in the morning”.
Dus terwijl Doctor Sleep zich focust op de gevechten die Dan moet leveren om niet steeds geteisterd te worden door de
zwakke punten die zijn vader overkwamen, zijn het eigenlijk de positieve kenmerken die Joe Hill heeft geërfd van zijn eigen
vader waar het verhaal over gaat, namelijk de vaardigheid in het bewerken van horrorverhalen. Joe droomt van die draken
en is niet langer tevreden met zijn pa die gewoon over hen vertelt. Net zo als Dan heeft hij geleerd om de wereld in te stappen, misschien wel uit de lange schaduw van zijn vader, en om zijn eigen weg door het bos te banen. En zoals Abra aan het
einde haar verjaardag viert met haar nieuwe, uitgebreide familie, zo weet hij waarschijnlijk dat hij altijd de steun van zijn
begaafde familieleden zal hebben in zijn toekomstige werk. Als zodanig is dit een ander element van de familiale bloedband
die door dit boek loopt, en het is dit dat de lezer bijblijft, lang nadat hij het boek heeft dichtgeslagen.
Oh, dat en die arme Bradley Trevor.
Hij verdraagt.
----Wayne Parkin woont in Derbyshire, Engeland en is een aspirant-schrijver. Hij is een levenslange constante lezer die zelfs drie
jaar in New England woonde (hoewel dit voor werk was en niet een uitgebreide bedevaart naar King). Hij zegt ook te worstellen met de titel van dit boek want hij hoort dan altijd Doctor Beat van the Miami Sound Machine in zijn hoofd.
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Hoe lang ben je al King-fan, Bonnie en hoe komt dat zo?
Vanaf mijn 14e ben ik echt fan! Daarvoor had ik Firestarter, The Shining en Carrie
wel als films gezien maar mijn eerste boek als fan was The Mist. Bij het vak geschiedenis, tegen het eind van het schooljaar, waren we eigenlijk 'klaar'. En toen ging de leraar aan
het eind van elke les het verhaal van The Shining in een paar keer vertellen. Gordijnen gingen
dicht en hij kon het echt heel goed! Toen dacht ik dat ik het boek moest gaan lezen. Maar de tijd
verstreek en ik was druk met school. Toen moest ik een boek lezen voor een schoolopdracht en ik
mocht ook een boek lezen van Stephen King. Het werd The Mist!

Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Bonnie
van
der
R e s t
Luckey Quarter staat
letterlijk vertaald voor
gelukskwartje, of gelukshoekje. De naam voor
deze rubriek is natuurlijk
gebaseerd op het verhaal
van Stephen King (uit
Alles is Eventueel). Als
jouw e-mailadres uit ons
nog steeds groeiende
adressenbestand wordt
gehaald, is dat met recht
een gelukkig hoekje
geweest! Want iedereen
die staat ingeschreven
om ons magazine te
ontvangen heeft daardoor kans om de “Luckey
Quarter email” van de
fanclub te ontvangen. We
trekken elke maand uit
dit bestand willekeurig
een e-mailadres.
Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname.
Die zal elke keer weer
anders zijn en je ziet
vanzelf welke verrassing
er bij je op de mat valt
als je meedoet!

Aangezien Bonnie alle
boeken en films
al heeft, maken
we haar blij met
een setje fanclub
merchandise!

Pagina 14

Werk/School: Ontbijtmedewerkster in een hotel Leeftijd: 41 Woonplaats: Wormer
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik heb geen favoriet boek helaas...Ik houd van de Donkere Toren serie, maar Joyland vind ik
ook geweldig omdat ik van spookhuizen houd. De vraag ‘welk boek is je minst favoriet’ zou ik
wel weten..
Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete films zijn Stand by me en Rose Red. Eigenlijk vind ik bijna alle films echt leuk om
te kijken, maar deze twee kan ik blijven zien. Ik houd van spookhuizen zoals Rose Red en de
vriendschap tussen die kinderen in Stand by Me en trouwens ook in IT spreekt me aan. Ik vind
de meeste leuk omdat ik ze gewoon niet vergelijk met het boek.
De meest verschrikkelijke verfilming vind ik trouwens wel The
Mist.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel
heb je er in je verzameling?
Ik heb alle boeken in mijn bezit van Stephen King. Zelfs Creepshow en de boeken waar dan net een verhaaltje in staat of zo. Ik
heb ook The Green Mile toen elke week bij elkaar gespaard (7
gulden 50 per stuk). Nu hou ik het gewoon bij als er een boek uit
komt. Ik heb zelfs de verkorte en lange versie van The Stand. Ik
lees ze ook in E-book, maar ik wil ook perse de papieren versies
hebben voor in mijn boekenkast. Op de foto zie je alleen de
voorkant maar het zijn dubbeldikke rijen...
Films kijk ik allemaal en heb ik denk ik ook allemaal. Die verzamel ik niet per se, maar ik wil ze wel altijd even zien.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Bazaar van Boze Dromen mis ik nog.. en alle dollarbaby films
(wat ik echt jammer vind!). [Red: die zijn helaas niet uitgegeven
op DVD. Soms vind je er een op YouTube, en natuurlijk kun je ze
op onze Dollarbaby filmfestivals bekijken].
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik lees andere boeken die haaks staan op Stephen King: Loes den Hollander, Saskia Noort,
Suzanne Vermeer, Nicci French, Sophie Kinsella, en...Het dagboek van Ellen Rimbauer!
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik vroeg mij een paar jaar terug gewoon eens af of er een fanclub bestond en ging googelen...
Ik heb nog contributie betaald ooit?? Ik weet niet eens meer hoe lang geleden. [Red: dat klopt!
We zijn en blijven gratis en komen rond van donaties en van wat mensen kopen via onze shop
(percentage van de uitgever), StephenKingFans winkeltje en op onze fanclub/filmdagen.]
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Meneer King, mag ik een kijkje nemen in uw hoofd?
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Jullie doen het allemaal al prima zo. Ik zou het zelf niet beter kunnen. Ik moet zeggen dat ik de
zwarte achtergrond van de website wat somber vind maar dat is een keuze. O, ja ik vind kleding ook altijd erg leuk om te kopen met boeken e.d. erop. Misschien iets voor jullie? [Red; dat
hebben we eerder geprobeerd, maar sloeg niet voldoende aan helaas…] Verder zou ik graag zien
dat de DollarBabies op DVD komen, dan heb ik echt alles! En Fanclub: Ga zo door!
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Spel der Spellen 1 (Wild Cards) - George R.R. Martin
Meer dan 30 bedenkers en 9 fantasy- en science-fictionauteurs
schreven samen aan dit verhaal, onder redactie van George R.R.
Martin, jullie allen bekend van Game of Thrones. Het Wild Cardsuniversum werd in 1987 al bedacht door George R.R. Martin en
Melinda Snodgrass. Nu is er een eerste deel uitgekomen van wat
een serie moet gaan worden.
In 1946 werd boven New York een buitenaards virus losgelaten
dat het DNA herschreef van iedereen die het infecteerde.
Het doodde negentig procent van de bevolking, muteerde negen
procent in ernstig misvormde monsters, en gaf één procent superkrachten. Jaren later schrijven achtentwintig van die buitengewone mensen, Azen genaamd, zich in voor een nieuw soort
realityshow.
Deelnemers worden in vier kleuren ingedeeld voor een wedstrijd
die ze alleen in Hollywood zo hadden kunnen bedenken. Als alle
verliezers zijn weggestemd, moet de enige echte Amerikaanse
Held overblijven. Maar terwijl de weken verstrijken, worden de
overgebleven deelnemers ruw wakker geschud door misselijkmakende gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Hun zinloze spelprogramma lijkt nu behoorlijk onnozel, vergeleken met wat de
machteloze mensen die daar hun leven op het spel zetten moeten doorstaan. Kan deze groep verwende en onwetende
'beroemdheden' een wezenlijk verschil maken in de wereld? En
hoeveel van hen kan het echt wat schelen?
De flaptekst klinkt enorm intrigerend, maar helaas viel het boek
me erg tegen.
Het niveau is echt stukken lager dan we zijn gewend bij Game of
Thrones, zelfs het hoofdstuk dat door Martin zelf is geschreven.
Ieder hoofdstuk is weer door een andere schrijver gemaakt,
waardoor de kwaliteit erg wisselt. De eerste 200 pagina’s lees je
zo weg: spannend en intrigerend. Fantastisch. Ik dacht op pagina
40 al dat het een verhaal is om te verfilmen. Het is leuk gedaan
met een stukje blog van een van de Azen dat op een grijze ondergrond is gezet. Er zijn leuke Azen bij: eentje met 6 armen die
in het dagelijks leven drummer is, een die als ze haar handen in
de grond zet heuvels of kuilen kan maken, een die metaal kan
laten roesten en eentje die zijn ledematen uiteen kan laten vallen in zwermen bijen. Mogelijkheden genoeg om mooie avonturen te beleven.
Maar zodra de gebeurtenissen over het Midden Oosten gaan, zakt
de kwaliteit naar een minimum en zakt het verhaal echt enorm
in. Je komt niet meer terug in het lekkere ritme dat het begin
heeft, de verhaallijn wordt met de pagina zwakker en onbegrijpelijker en de karakters komen steeds minder tot hun recht. Het
einde is matig.
Dankzij de eerste 200 pagina’s krijgt het boek nog een magere 5.
Maar ik moet concluderen dat het ‘onder de redactie van’ dus
geen garantie is voor een goed en spannend boek.
Maar oordeel gerust zelf…
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Een schip van BLOED EN BARNSTEEN van TAIS TENG
Als je nog nooit iets gelezen hebt van Tais Teng, dan wordt het hoog tijd.
Tais Teng (een pseudoniem van Thijs van Ebbenhorst Tengbergen) ambieerde als kind een carrière als ruimtepiloot of duiker naar verzonken
schatten, maar vestigde uiteindelijk zijn naam als auteur en illustrator/
kunstenaar. In de jaren tachtig begon hij met het schrijven van jeugdboeken. Inmiddels heeft hij meer dan honderd boeken geschreven voor
kinderen en volwassen. Tais heeft een voorkeur voor griezelverhalen en
SF, maar schrijft tevens detectives en historische romans. Ook was hij,
samen met bekende schrijvers als Paul van Loon en Bies van Ede, lid van
het Griezelgenootschap. Teng is genomineerd voor de Zilveren Griffel en
won diverse malen de King Kong Award voor het beste korte SF-verhaal, een beeldje dat
hij toevallig zelf had ontworpen, want hij is ook kunstenaar. Hij maakt de omslagen voor
zijn boeken meestal zelf, en als hij signeert krijg je ook niet een handtekening maar een
gesigneerde tekening van een draak of heks. Prachtig!
Dit boek, ook wel Bloed en Barnsteen genoemd, gaat over Deventer in de Hanzetijd. Romeo en Julia hadden het maar makkelijk: hun families wilden elkaar alleen maar vermoorden. Die van Jord en Nadia willen hen juist zo snel mogelijk uithuwelijken, maar absoluut
niet aan elkaar. Als de bisschop Jords familie ruïneert, zit er maar één ding op als ze ooit
willen trouwen: rijker worden dan de bisschop zelf. Nu werd een Viking-voorvader van
Nadia ooit begraven in een drakenschip van puur barnsteen. Dat is een schat, groot genoeg om heel Deventer te kopen! Ze krijgen hulp: Nadia's overgrootmoeder is de meest
gevreesde heks van Rusland, Baba Yaga. Maar een monster blijft een monster, zelfs als zij
aan jouw kant staat…
Dit is een boek dat geschikt is voor kinderen vanaf een jaar of 12, maar dat voor volwassenen ook erg leuk lezen is. Het is een eerste deel in de reeks Bloed en barnsteen. Het is
leuk om te lezen omdat het zich ook in de Hanzetijd afspeelt. Je leest stukjes fictie en
historie die door elkaar gehusseld zijn en die prima vermaken. Het is geen spanning in de
traditie van Stephen King, maar het is wel spannend genoeg om te willen weten hoe dit
afloopt. Het boek zit vol leuke verrassingen, waar je even om moet gniffelen, of die je
voor je ziet terwijl je leest. Bijvoorbeeld Baba Yaga. Zij is een heks, die een hut heeft die
rondrent op drie meter lange kippenpoten. Zij is dood, en kan zich alleen zichtbaar maken
aan haar kleindochter Nadia als er ergens een moord is gepleegd, die is opgedragen aan
haar of aan een van de meerdere persoonlijkheden die zij heeft. Ze geeft advies of helpt
wanneer Nadia (en Jord) in gevaar zijn.
Niet alle karakters zijn diep uitgewerkt, maar dat is ook logisch in een trilogie. Het is logisch dat in volgende delen de karakters ook meer diepgang zullen krijgen. Ik heb me er
prima mee vermaakt, het leest lekker door de niet te lange zinnen en je kunt je prima
inleven in de tijd waarin de karakters leven. De jeugdliefde tussen Nadia en Jord is duidelijk, en ik ben benieuwd of ze bij elkaar blijven. Het boek eindigt met vrij een open einde: ze zijn op dat moment veilig en maken plannen om verder te reizen samen. Teng
schrijft op zijn Facebookpagina dat hij bezig is met een vervolg: ‘Het zal, op de bekende
Tais Teng manier, volledig los van het eerste deel te lezen zijn en zal 'HET IJZEREN WOUD waar
ieder blad een dolk is' gaan heten. Het ijzeren woud is een van de sterkste beelden uit de Russische sprookjes, volkomen ondoordringbaar met levende messen die elke indringer in stukken
snijden. Daar nestelt de vuurvogel ook en heeft de heks Baba Yaga haar hut die rondrent op drie
meter lange kippenpoten. Deel twee voert van Novgorod, via Kiev en het IJzeren Woud naar het
oeroude Byzantium. De keizer van dat zeer gekrompen rijk heeft de voorspelling gekregen dat
enkel 'het bloed van een godin' de oprukkende Turken kan stoppen. En Vasilisa, de dochter van
Nadia en Jord, kan daar heel wel aan voldoen... Al kan het best zijn dat ik nog een veel beter idee
krijg.’
Ik ben benieuwd!
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Daag me uit van Lee Child
Het nomadenbestaan dat Jack Reacher leidt, brengt hem ditmaal op
het idee om tijdens zijn zwerftocht een tussenstop te maken in een
klein plaatsje dat de merkwaardige naam ‘Mother’s Rest’ draagt.
Aangekomen op het piepkleine stationnetje is hij nieuwsgierig naar
de oorsprong van de naam van het gehucht en gaat hier en daar navraag doen. Hij verwacht een paar stoffige huizen te vinden, een
eenzame grafzerk misschien. In plaats daarvan maakt hij kennis met
Michelle Chang, een voormalig FBI-agente, die wacht op een excollega van haar maar die tot op heden nog niets van zich heeft laten
horen. Reacher, die toch niks beters te doen heeft, trekt met Chang
op terwijl hij ondertussen in het gehucht navraag doet of de mensen
weten waar de naam Mother’s Rest vandaan komt. Veel wijzer wordt
hij niet, behalve dat hij ondervindt dat de locals allesbehalve vriendelijk of behulpzaam zijn. Eerder zwijgzaam, achterdochtig en wantrouwend. Net op het moment dat Reacher op het punt staat verder
te trekken, stuit hij met Chang op een raadselachtig briefje over
tweehonderd doden. Van de vriend van Chang, Keever, ontbreekt elk
spoor. Weglopen zou makkelijk zijn, maar zo zit Reacher niet in elkaar. Vastbesloten dit mysterie op te lossen, slaat hij met Chang een
weg in waarvan ze beiden geen flauw benul hebben waartoe die
leidt. Naar nog meer weerstand, vraagtekens, verzet en zelfs vijandelijkheid, zo blijken ze later te ondervinden.
De setting in het boek is perfect gekozen. Een stoffig stadje met een
intrigerende naam, een geheimzinnig briefje met een onheilspellende
tekst en achterdochtige inwoners die hun kaken stijf op elkaar houden. Het zijn ideale ingrediënten voor een mysterieuze thriller. En
dat is precies wat je als lezer geserveerd krijgt. Het is een
6-gangenmenu waarin je steeds opnieuw verrassende dingen ontdekt
samen met de twee hoofdpersonen. Het verhaal loopt op geen enkel
moment vast, Child weet in deze ‘Reacher’ feilloos hoe hij de lezer
mee kan trekken in de belevenissen van Reacher en Chang. Gedoseerd komen er steeds meer stukjes informatie vrij, zonder dat je
echt een idee hebt waar het nu precies naar toe zou kunnen gaan. De
nieuwgierigheid blijft geprikkeld. Er wordt heel gestaag naar een
zinderende climax toegewerkt die wat mij betreft zijn weerga niet
kent. Een climax die, ik waarschuw alvast, niet voor de weekhartigen
weggelegd is. Reacher is koel en cool tegelijk en zijn verleden als exmilitair kan hij ook hier maar al te goed gebruiken wanneer hij in
benarde situaties terechtkomt en zijn trukendoos hard nodig heeft.
Hij heeft daarbij in Chang een goede partner, die haar
mannetje weet te staan en niet onderdoet voor Reacher.
In tegenstelling tot de vorige Reacher, ‘Persoonlijk’, die
ik toch wat tegen vond vallen, is ‘Daag me uit’ een dijk
van een thriller met alle elementen die een goede thriller moet hebben.
Het is mysterieus, uitermate spannend, een goede interactie tussen de hoofdpersonen en een werkelijk te bizar
idee dat ten grondslag ligt aan dit boek.
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A Christmas Horror Story

door Jeroen
Regie:
Grant Harvey,
Steven Hoban en
Brett Sullivan
Genre:
Horror
Cast:
William Shatner,
George Buza,
Percy Hynes
en anderen
Film gebaseerd op:
de Kerstman
Jaar van uitgifte:
2015
Speelduur:
99 minuten

Vanaf nu wordt kerstmis nooit meer hetzelfde! “Driving home for Christmas”, “Home Alone”
en zelfs “A Christmas Carol” zullen plaats moeten gaan maken want nu is er “A Christmas
Horror Story”.
Vijf verhalen die op de één of andere manier een link met elkaar hebben, worden aan elkaar
gepraat door William Shatner als radiopresentator DJ Dangerous Dan, die -sterk verveeld- ons
door de kerstnacht probeert te sleuren. Dit terwijl een groepje
studenten een documentaire probeert te maken over een zelfmoord op school. Een koppel gaat een kerstboom stelen, met
alle gevolgen van dien voor hun zoon. En een gezellige familie
reünie eindigt in een gevecht met Krampus, een aloude kerstgeest. Ondertussen heeft de Kerstman zijn eigen probleempjes
op de Noordpool. Vrede aan alle mensen van goede wil..!
Meestal valt dit soort themafilms een beetje tegen, of zijn ze
zo slecht dat het weer een cultfilm wordt. In het begin word je
een beetje op het verkeerde been gezet. Het camerawerk en de
belichting doen vermoeden dat het weer één van de vele lowbudgetfilms is. Dit is dus absoluut niet het geval.
Het verhaal bestaat uit vijf verhalen die op de één of andere
manier een link met elkaar hebben, het volgt de Kerstman op
kerstavond op de Noordpool die zich voorbereidt op de kerst,
het volgt een groep tieners die de zelfmoord van een jaar geleden op school onderzoeken en
daar voor een verassing komen te staan, het volgt de overspannen politieagent (die aanwezig was
bij de zelfmoord een jaar geleden) die met zijn gezin in het bos een kerstboom gaat kappen en daar
hun zoontje kwijt raakt, het volgt de vriendin van de
tieners die met haar familie op bezoek gaat bij een
oudtante en daar op één van de kerstgeesten stuit
en het volgt natuurlijk de radiopresentator en zijn
team op de dag voor kerst. Een prima film om alvast
in de kerstsfeer te komen…
Het verhaal zit redelijk goed in elkaar en kan zeker
de hele film door boeien. De keuze voor William Shatner als radiopresentator van een lokaal radiostation is een grappig detail. De vijf verhalen lijken op zich
niet zoveel met elkaar te maken te hebben, maar uiteindelijk
blijken ze op de één of andere manier met elkaar verbonden.
En het einde? Wauw….een epische strijd tussen goed en kwaad
met een heel verassende twist. Erg goed gevonden en zeker
origineel.
Fijne kerst iedereen…..
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Martine liet zich voor deze compositie inspireren door het verhaal van Anthonie Holslag
(zie achteraan in deze Kings Things) waarin het Overlook hotel een rol kreeg….
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Anthonie Holslag schrijft een feuilleton verhaal
Speciaal voor Kings Things, schrijft auteur Anthonie Holslag een feuilleton. In deze Kings Things
het tweede van vier delen. Hierin zal zich een prachtig verhaal voor je ontvouwen. Met dank aan
Martine Bleyen voor haar prachtige illustraties bij dit verhaal.
‘Ik was veertien toen ik het eerste Stephen King boek oppakte. Het was Dodenwake en ik was verbaasd dat docenten, die Jan Wolkers en andere schrijvers in mijn strot duwden, dit pulp noemden.
Dit was meer dan pulp. Hier werd een filosofische en tevens extensiële vraag gesteld: zou jij je geliefde terugbrengen uit de dood, ook al wist je dat de gevolgen verschrikkelijk konden zijn? En het
einde van het boek geeft daarop een afschuwelijk antwoord. De Dood kwam als motief continu in
het boek terug. Toch mocht ik hier geen essay over schrijven. Terwijl deze vraag en dit thema later
door andere horrorschrijvers, zowel in Nederland als in het buitenland, voldoende zijn geplagieerd. Wie schetst dan ook mijn
verbazing toen ik naar de VS verhuisde en ontdekte dat Stephen King *wel* werd gezien als een volwaardige schrijver, die zijn
thematiek, personages en motieven uiterst goed uitwerkte. Voldoende om essays over te schrijven tenminste.
Ik vond het dan ook een eer toen de fanclub aan mij vroeg om een feuilleton voor hun fanzine te schrijven. Ik heb mijn tafel
leeg gemaakt en ben begonnen en heb alles wat mij in de boeken getroffen heeft, hierin verwerkt. De grap is uiteraard dat
een feuilleton al lang uit de mode is, maar in de negentiende eeuw dé manier was om verhalen te publiceren. En het is een
uitdaging om in delen de personages, plot, motieven etc. op een rij te krijgen, ze een stem te geven, tezamen met een cliffhanger (een woord dat overigens afkomstig is van de feuilletonschrijver van alle feuilletonschrijvers: Charles Dickens).
Ik hoop dat je hiervan geniet zoals ik ervan heb genoten. Het is een verhaal van een fan voor medefans; om aan te tonen hoe
belangrijk de verhalen van Stephen King zijn.

S.K. - deel 2
Toen hij ontwaakte stond hij bij een meer. De lucht was purper. Het wateroppervlak blauwgroenig en glad. Hij wist waar hij
was. Het was een beeld dat door de jaren, en na heel veel lezen, altijd bij hem was gebleven. Dit was de poel waar de verhalen vandaan kwamen, wist hij. De verbinding die sommige mensen met deze wereld hadden. Hij keek naar de schaduwen op
de bankjes; allemaal in grijze mantels gehuld zodat de gezichten onzichtbaar waren. Ze zaten stil, roerloos, net zo roerloos
als het water, en hij wist dat de gestalten met het water in verbinding stonden, dat ze beelden opgedrongen kregen en dat
één van deze gestalten de man was waar hij naar zocht.
Hij klom een heuvel op en voelde in de verte iets in zijn hoofd prikken, maar negeerde de pijn. Alle gestalten leken op
elkaar. Er waren er meer dan honderd en hoewel hij de kappen van hun hoofden kon trekken, en bijna bereid was dit te doen,
merkte hij dat dit niet het antwoord was, dat de tijd te kort was. Dat de plotselinge disconnectie met de poel de dood tot
gevolg kon hebben. Toch voelde hij een kriebel in zijn onderbuik, een soort opwinding; zijn held, degene door wie hij zo geïnspireerd was geraakt, zat hier ergens en was één van de vele gezichtloze gestaltes.
Toen hij op de heuvel stond en achter zich keek, zag hij dat het veld zich tot aan het oneindige uitstrekte. Dat er meer
dan honderd bankjes waren. En op ieder bankje zat iemand. Hun duistere gezichten naar het water gekeerd. Toen draaide hij
zich om en ontnam het uitzicht zijn adem.
Natuurlijk. Hij wist dat hij hier zou uitkomen. Dat hier de kern lag. Voor hem stond een gigantisch gebouw van bruin
steen, met witte kozijnen, een speeltuin, en een doolhof met heggen die in dierenvormen waren
geknipt. “Welkom bij het Overlook hotel” stond er op een bord dat in de wind heen en weer slingerde, waardoor hij de scharnieren hoorde knarsen. Hij keek naar de donkere ramen, zag de grijze wolken boven het hotel samenpakken en wist plotseling met een absolute zekerheid dat het
hotel leegstond, op een enkel gezin na dat hier de winter zou doorbrengen. Hij zag ook in datzelfde ogenblik iets anders, hoe een soort onzichtbare koepel het hotel van de buitenwereld afscheidde; een bubbel in een stroom van andere bubbels. En toen was de illusie weer weg. Hij
moest glimlachen. Hij kon de pijnbomen ruiken, de kou voelen. Dit was beter dan de virtuele
films die vandaag de dag zo populair waren en zelfs tot verslavingen leidden, omdat je alles voelde wat het personage voelde. Angst. Paniek. Seks. Hier liep je regelrecht in het hoofd van degene die dit allemaal had bedacht. Dit was intiemer, echter. En het leek veel op hoe hij het zich had voorgesteld; verbazend hoe dicht het hotel in het
verhaal en het hotel dat hij als student op zijn netvliezen had gezien bij elkaar kwamen. Het was de poel, dacht hij, niet de
schrijver. De poel bracht de beelden voort.
Hij liep langs de dierenheggen - waarvan hij wist dat ze op een gegeven moment zouden leven - over het grind dat onder zijn schoenen knarste, regelrecht naar de deur die op een kier stond.
‘Hallo?’ vroeg hij. Zijn stem schalde door de hal. Hij zag links en rechts gaten in de deuren die door een crickethamer
waren aangebracht. Hij zag rechts ook een streep bloed die door de gang naar de hal ging.
‘Hallo,’ riep hij opnieuw, nu iets onzekerder, terwijl hij het hotel binnentrad en de deur achter zich dicht hoorde
vallen. Hij moest luisteren, dat wist hij. Er waren hier krachten aan het werk die verder gingen dan zijn verstand.
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Hij stond stil bij een pilaar, keek snel de hal door en rende vervolgens naar de trap die naar de bovenverdieping leidde.
Iets vertelde hem dat hij de streep bloed moest volgen (ook al had hij het vermoeden van wie die streep was.) Die streep, de
crickethamer, ze waren allemaal onderdelen van zijn onderbewuste. Het duisterste deel dat de schrijver hier verwoord had.
Boven splitste de trap zich naar links en rechts, met aan elke zijde een gang. Eindeloze gangen met witte deuren met
daarop weer gouden cijfers. Wat was de deur ook alweer, de kamer waar de huismeester van dit hotel de
geestverschijning had gezien? Hij wist het niet meer. Hij liep de gang door. Kreeg het gevoel dat hij bespied
werd. Maar toen hij zich omdraaide, net op het moment dat hij iets in zijn ooghoeken zag bewegen, was de
gang achter hem leeg. Hij verwachtte een tweeling met blauwe jurkjes en blonde haren en terwijl hij hier
liep, zwetend, wist hij niet meer wat nu uit de film of uit het boek kwam.
Bij hotelkamer 1408 stond hij stil.
Tuurlijk dacht hij, tuurlijk. Alles ging in cirkels. Zoals de schrijver ook vele malen had geschreven. Natuurlijk was de kamer 1408.
Hier was iets. Hij voelde het. Hij legde zijn hand op de klink, deed voorzichtig de deur open en een
warme wasem kwam hem tegemoet. Het was donker, iemand had de gordijnen dichtgetrokken en het duurde
een seconde voordat hij de kamer, en de inhoud, goed kon zien. De kamer leek leeg. Het bed was opgemaakt.
Iemand had bij het dressoir een kleine spiegel stukgeslagen. Toen hoorde hij langzaam het schuivende en
schrapende geluid. Hij keek om zich heen. Weer achter zich in de gang, die nog steeds leeg was. Toen weer in
de kamer, en zag vervolgens op de grond de gestalte op hem afkomen. Hij bleef als versteend staan. Een kind kroop over de
vloer. Een kind met blond haar, waarvan de schedel iets was ingedeukt en één oog een andere kant op staarde. Zijn revers en
kleding waren bedekt met algen. Hij had een scalpel tussen zijn tanden gekneld.
‘Ik kom je halen,’ fluisterde het kind puffend, knarsend tussen zijn tanden door. Melktandjes, zag Bertie. Godverdomde
melktandjes. En Bertie zag dat de benen van het kind met een hamer waren bewerkt, zodat de knieën naar binnen gebogen
waren en het kind alleen nog maar kruipen kon. ‘Ik kom je halen.’ De ogen waren wit, gebroken. Vooral het oog dat naar de
muur in plaats van naar hem staarde. Het andere oog, hoewel het melkwit was, was direct op hem gericht, en straalde een
intelligentie uit die hem beangstigde. Nee, meer dan intelligentie. Een wrede soort van kennis. De absolute kennis dat er niets
na de dood was. Dat deze angst voor ons stervelingen centraal stond. Hij hoorde zichzelf gillen. Hij voelde de klink uit zijn
handen glijden en deed automatisch – nu voelde het zweet koud in plaats van warm aan – een stap terug.
‘Blijf bij me vandaan,’ zei hij. ‘Blijf goddomme bij me vandaan.’ De hand van het kind had de deur al bijna in handbereik, en nog voordat het kind verder iets kon doen, sloeg Bertie de deur dicht.
Hij hoorde nagels tegen het hout krassen. Hoorde, of kon zich voorstellen, hoe de nagels afbraken en splinters zich in
het vlees onder de nagels boorden.
De rest van de zoektocht verliep chaotisch en snel. Hij liep de ene deur naar de andere af. Soms opende hij een kamer.
In een kamer lag een vrouw met handboeien naakt op bed. Maar ze was al dood. Blauw en opgezwollen. In een andere kamer
lag een man, wiens benen waren geamputeerd. In een weer andere kamer zag hij een meisje voor een spiegel staan dat alle
make-up van de tafel liet zweven. Het meisje was met bloed doordrenkt. In een andere kamer zaten zwarte vlekken op de
muren en het plafond en waren de gordijnen weggebrand. Er was niemand aanwezig. Maar Bertie wist onbewust dat in deze
kamer ook een meisje was geweest. Iedere kamer leek een horrorshow. Delen van verhalen
die hij allang weer was vergeten. Zoals Oswald,
die in een kamer met een geweer voor het raam
stond.
Ergens op de zesde verdieping, het moest de
zesde verdieping zijn, want hij herinnerde zich
vaag dat hij trappen op was gerend, hoorde hij
het knarsen van wielen. Dit kwam niet uit de
kamers, maar van de gang. En terwijl hij daar
stond, inmiddels doorweekt, zag hij aan het
uiteinde van een gang een jongetje op een rode
driewieler verschijnen. Hij keek Bertie met grote ogen aan.
‘Ben je echt?’ vroeg het kind.
Bertie slikte. Zijn keel voelde gigantisch droog.
En met iedere beweging voelde hij iets in zijn
hoofd snijden, alsof scheermesjes zich door zijn
hersens maalden.
‘Ik ben echt,’ zei hij, leunend tegen een muur.
‘Je bent niet hem?’ vroeg het kind opnieuw.
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‘Wie is “hem”?’
‘De man waar het allemaal om draait.’
Bertie likte zijn droge lippen, probeerde zijn gedachten te ordenen en zei uiteindelijk:
‘Nee, ik ben hem niet, maar ik probeer hem wel te vinden.’ Toen nog meer aarzelend:
‘Ik denk dat ik mijn hele leven naar hem heb gezocht.’
Het kind knikte, alsof het dat cryptische antwoord geheel begreep en kwam naar hem
toe fietsen. De wielen piepten over het tapijt.
‘Ik zal je naar degene toebrengen die je verder kan helpen. Ik kom niet graag in zijn
kamer.’ De jongen keek bang om zich heen. ‘Ik kom liever in geen enkele kamer. Er
zitten hier verschrikkelijke dingen verstopt. Maar bij hem ben ik één keer geweest. Ik
moest wel. Hij zit in het midden van het hotel. Hij kan je vertellen waar hij is.’
In het midden? Bertie wilde bijna zeggen dat het niet mogelijk was. Dat hij de hal beneden had gezien, die tot aan het plafond reikte, en dat alle gangen om de hal waren
gebouwd. De hal was in het midden. Niet een kamer. Maar hij durfde het niet te zeggen. Wist ook niet of het ertoe deed; hij bewoog zich zoals hij zich in een droom
bewoog; door een stroperige atmosfeer. Hier kon alles, dacht hij. Ik zit in iemand zijn
hoofd.
‘Waar is je vader?’ vroeg hij, terwijl hij naar de bloedsporen op de muren en vloer keek
en naar de gaten in de deuren . Het kind fietste voor hem uit. Hij had lichtbruin haar
dat als vlas over zijn voor- en achterhoofd hing. Kinderhaar. Haar dat te zacht was om
aan te raken. Het kind haalde zijn schouders op en zei: ‘Ik denk dat hij naar de keuken
is.’ Toen deed hij even zijn ogen dicht. ‘Ja, hij is in de keuken op zoek naar jenever.’
En met deze woorden hield de jongen op de driewieler stil.
Ze stonden voor een deur zonder een nummer. “Ketelhuis,” stond er op de naamplaat.
Hij wilde zeggen dat dit niet klopte. Dat het “ketelhuis” in de kelder behoorde te zijn
en niet op de zesde verdieping, dat het zou ontploffen, maar toen hij naar het gezicht
van het kind keek, wist hij dat het kind het al wist.
‘Alles hier heeft zijn eigen logica,’ zei hij. ‘Hij is daar binnen.’ En hij knikte met zijn
hoofd richting de deur. Bertie slikte. Zijn keel voelde droog en schor aan en tegelijkertijd voelde hij de hete scheermesjes
weer door zijn hoofd snijden. De klink voelde koel.
‘Je weet het zeker?’ vroeg hij aan het kind. Het kind knikte opnieuw. En nog voordat hij zich verder kon bedenken,
deed hij de deur open, voelde wind door zijn haren waaien en stapte de duistere kamer in.
Werelden in werelden, dacht hij nog, toen de deur achter hem in het slot viel. Werelden in werelden. En in sommige
werelden raak je verdwaald…
(eind januari het vervolg)

Anthonie Holslag is ook auteur van het boek …
De Kerstboom
In "De kerstboom" volgen we het wel en wee van een gezin gedurende de seizoenen van het
leven, bezien door wel heel onwaarschijnlijke ogen. Het unieke perspectief op onszelf, onze
relaties en denkbeelden levert komische maar ook spannende en tragische taferelen op.
De lotgevallen van het gezin van Richard, Sylvia en David worden met veel gevoel, compassie
en de nodige humor beschreven. Ruzies, liefdes en persoonlijke drama passeren elke kerstmis
de revue, waarbij het voortschrijden van de jaren zijn tol van ieder eist, maar ook veel moois
brengt.
"De kerstboom" is een modern kerstverhaal, maar in de eerste plaats een roman over leven,
liefhebben, conflict, sterfelijkheid en acceptatie. Een verhaal over kerst, maar van alle seizoenen.
Te verkrijgen bij uitgeverij Zilverspoor, of in de boekhandel en op de website van auteur.
ISBN: 978-94-907-6739-6
www.anthonieholslag.com
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Tot in 2016!
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in
1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op
21 september 2002 kwam de website online.
Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen
om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat voor 2002 het geval was. Dit wil
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en
ook gratis gebruik kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans
kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen
King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5
miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag.
Kings Things is slechts een van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of dollarbaby festival georganiseerd, er is
een forum en via de mailing kunnen we alle Stephen King
fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we
altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten
van prijzen, kosten KvK en software, maar ook voor de
merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om
kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, ebook.nl, Boekentip.nl, ECI, Bruna en
het boekwinkeltje van Stephen King Fans levert de fanclub
een percentage op, als je via deze pagina op onze website
bestelt!
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

