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Dat was even schrikken voor iedereen…. Een fanclubdag die niet
door kon gaan, omdat er te weinig tickets waren verkocht in de
voorverkoop. Dat was nog niet eerder voorgevallen, maar zo’n 20
fans is toch echt niet voldoende om een er een echt griezelig
gezellige dag van te kunnen maken. We komen erop terug op de
volgende pagina, want we hebben nog wat leuke zaken die oorspronkelijk voor de dag bedoeld waren af te werken, en dat resulteerde in wat mooie aanbiedingen voor jullie!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2327 fans
1538 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Met deze Kings Things moet je het trouwens twee maanden doen.
De feestelijke decembermaand komt er weer aan, en daar
genieten de vrijwilligers van de fanclubcrew ook graag van. Eind
januari komt er dus pas weer een nieuwe Kings Things in de bus.
Dit keer verwennen we je extra met wat Quotes van King, en
beginnen we alvast met de feestvreugde door een gigantische
stapel boeken van Nico de Braeckeleer cadeau te doen in de
Lootjes prijsvraag!
En behalve het laatste nieuws vind je natuurlijk ook weer een
nieuwe prijsvraag, staat er een nieuwe fan centraal in Luckey
Quarter en lees je een nieuwe King for a Year. Daarnaast hebben
we nog diverse boek– en filmrecensies voor je geschreven en is er
weer een fantastische illustratie van onze Martine.
Rest ons om jou en je geliefden een fantastische feestmaand te
wensen met toffe Sinterklaas- en Kerstcadeaus (ook verkrijgbaar in
onze Fanclubshop of bij StephenKingFans). En natuurlijk zien we je
graag weer terug in 2017: we hopen dat dit voor iedereen een
geweldig jaar mag worden!
We wensen je weer veel leesplezier toe, en tot volgend jaar!!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

DONATIES
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 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.
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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Fanclubdag afgelast
Graag vertellen we je nog wat meer over het afgelasten van de fanclubdag.
De voorverkoop lag op 40% van wat we minimaal dachten te gaan verkopen. Het is niet reëel om de
Nederlandse schrijvers voor ongeveer 20 mensen een hele dag naar Nieuwegein te laten komen. Datzelfde
geldt natuurlijk voor de vrijwilligers die helpen zo’n dag in goede banen te leiden. En voor de fans die
spullen voor de veiling ingebracht hebben, is een aantal van 20 fans ook geen goede basis voor een faire
verkoopprijs. We hebben een donkerbruin vermoeden dat het uitblijven van een nieuw boek van Stephen
King erg meespeelt in jullie beslissing om ons dit jaar niet te bezoeken.
Het bestuur zal zich tijdens de jaarvergadering in januari 2017 bezinnen op het fenomeen fanclubdag. Wij
zullen dan ook aan jullie vragen hoe een fanclubdag 2.0 eruit zou moeten zien voor jou. Je kunt begin
2017 dan ook een enquête verwachten waarbij je het hele programma kunt beoordelen, of aangeven dat
er andere zaken meespeelden. We hopen dat je dit wilt invullen, zodat wij kunnen beoordelen of het
organiseren van een fanclubdag nog wel wenselijk is, en er dan ook de zaken op het programma staan
waarvoor je zeker zou willen komen. Denk bijvoorbeeld aan sprekers over Stephen King, misschien geen
veiling of loterij, of andere schrijvers… Stephen King komt zelf natuurlijk niet, maar misschien heb jij een
leuk idee, en wij staan open voor suggesties.

Voor nu dank voor jullie begrip, maar we hebben nog wat leuke zaken af te handelen…
We kregen bijvoorbeeld spullen voor de loterij van Nico de Braeckeleer die we weg mogen geven, dus die
vind je in deze Kings Things terug en als je meedoet maak je dus kans op een van zijn boeken.
De loterijspullen van Luitingh (met uncorrected proofs en toffe raamstickers) bewaren we voorlopig voor
een volgende keer.
Via onze facebookpagina kun je zien of de items voor de veiling elders nog worden aangeboden, zodat je
kunt meebieden: we hebben dat aangeboden aan de huidige eigenaren en het is aan hen of we dit voor
hen mogen doen.
En als laatste: je begrijpt vast dat als je als auteur wordt uitgenodigd voor onze fanclubdag, je zorgt dat
je een lekkere stapel boeken in huis haalt om te kunnen signeren en verkopen. Nu de dag niet door kon
gaan, konden jullie ook geen gebruik maken van de aanbieding die de auteur bedacht had, en de auteur
zit met een grote stapel boeken waarin hij/zij heeft geïnvesteerd. Daarom staan we eenmalig advertenties
van de auteurs toe in Kings Things (en ook op onze facebookpagina) zodat je daar gebruik van kunt maken
om een gesigneerd exemplaar in handen te krijgen. De advertenties staan door Kings Things heen, dus
neem alsjeblieft een kijkje en volg de link om gebruik te maken van de aanbieding!
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Dit zijn de boeken van Nico de Braeckeleer, die hij ons cadeau gaf om bij de loterij op
de Fanclubdag te verloten. Zoals je ziet, zitten daar ook de allernieuwste boeken al bij:
Dodenwereld II, dat hij samen schreef met Lotte Troonbeeckx en Tom Vermeyen en het
allernieuwste Junior Monsterboek (5) - recensie in deze Kings Things. Nu we geen echte
lootjes konden verkopen op de fanclubdag, zullen we de boeken virtueel verloten! EN,
dit keer zijn de lootjes gratis, maar we verwachten wel dat je de verzendkosten van
het pakket weer terug naar ons overmaakt!
Vooraf zijn de boeken verdeeld in setjes kinderboeken en boeken voor volwassenen.
In totaal zijn er maar liefst 6 pakketjes weg te geven: 4 voor kinderen en 2 voor volwassenen. Elk pakketje heeft 2 boeken. Op foto 2 zie je dat er post-its op zitten: dat
zijn de winnende nummers.
Hoe doe je mee? Het enige dat je hoeft te doen om kans te
maken, is een mailtje sturen naar fanclub@stephenking.nl.
Volg deze instructies precies:
1.
Je mag maar 1x meedoen, en dus maar 1 mail insturen.
2.
Als je meedoet ga je akkoord om de verzendkosten (5,75 binnen NL, 9,00 binnen BE)
terug te storten zodra je de prijs ontvangen hebt.
3.
Zet in de omschrijvingsregel van de mail het woord LOOTJE en daarachter of je voor de volwassen of de kinderboeken
wilt meedoen en kies daarna een voor jou gelukkig getal tussen de 0 en de 25. Dus: LOOTJE Kind 19 of LOOTJE Volwassen 19. (tip: op 19 is expres niets te winnen).
4.
Zet in de mail ook je adresgegevens.
Mails die informatie missen worden verwijderd en doen niet mee.
Als er meerdere fans hetzelfde winnende nummer mailen, wint degene die het nummer
als eerste toestuurde de prijs.
LET OP: we verzenden ook zodra er een winnaar is, dus je hebt je boekenpakket
snel in huis: hopelijk nog voor de feestdagen!
Degene die het eerste kinderpakket wint, krijgt ook Check-out van Juultje van den
Nieuwenhof erbij cadeau!
Op onze Facebookpagina maken we steeds bekend of er al winnende lootjes zijn getrokken en welk nummer je definitief niet meer hoeft op te sturen.
Stuur je mail NU! Want weg is weg!

Nico de Braeckeleer brengt 3 prentenboekjes
die gepersonaliseerd kunnen worden!

Diegene aan wie je het boekje schenkt, wordt dan het hoofdpersonage in het boek. Het boekje wordt vervolgens speciaal
voor hem/haar gedrukt en al na enkele dagen geleverd. Niet
alleen de naam van het hoofdpersonage, maar ook plaats
namen, namen van ouders, en vele andere gegevens kan je
personaliseren.
Op de website http://www.mijneigenboekje.be/nl lees je er
alles over en kan je ook bestellen. Incl. verzendkosten: 29
euro per boek (er zijn 3 soorten verhalen:
over jarig, Sinterklaas en over dieren ).
Gebruik deze code, voor een extra 10%
korting: IJn16meb
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Pet Sematary Unearthed & Untold Gerald’s Game
Met is klaar met het filmen
van Gerald’s Game (De Spelbreker). Nu maar wachten
tot de film in elkaar is gezet

Eerder in november
In 2014 verscheen Revival. In 2010 Aardedonker zonder sterren (Full Dark, No Stars. In 2009 Gevangen
(Under the Dome) en in 2008 Na Zonsondergang (just
after sunset). Dit jaar in november is er helaas geen
nieuwe Stephen King...

The Shining opera?
Dit jaar, in mei, presenteerde de Minnesote Opera
de wereldpremière van The Shining. Het was een
hit, die compleet uitverkochte zalen trok. In samenwerking met de Minnesota Opera, kun je bij Classical Minnesota Public Radio de audiostream beluisteren, zoals dat gebeurde tijdens de première. Tot 30
november a.s. is dit hier beluisterbaar.

Cookie Jar
De BBC heeft het verhaal Cookie Jar (waarvan je een
vrije vertaling kon lezen in Kings Things van juli/
augustus) opgepakt en heeft er een driedelige radio
presentatie van gemaakt voor het programma Book at
Bedtime op Radio 4, die werd in oktober uitgezonden.
Je kunt het beluisteren via hun website
Pagina 6
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag november
Vorige maand vroegen we je naar je kennis over het Donkere Toren universum, met 6 vragen, maar niemand
stuurde de goede antwoorden op… Daarom dit keer geen prijs om weg te geven…
Wist jij ze wel allemaal? Dan had je een boek
kunnen winnen!
Hiernaast vind je de goede antwoorden.
R -- belangrijke bloem op een bouwterrein in
New York
O -- naam van de brabbeldas
L -- plaats vanwaar Blaine de Mono vertrekt
A -- één van de jeugdvrienden van Roland
N -- het colamerk uit Midden-Wereld
D -- naam van de gevangenis in Donderklap

Prijsvraag dec/jan
King heeft zo veel geschreven, dat hij zelfs z’n eigen topografie
heeft bedacht. Misschien wel zijn bekendste niet-bestaande plaatsen
zijn Castle Rock, Derry en Jerusalem’s Lot.
Castle Rock is zelfs het toneel van negen (9!) verschillende Kingverhalen.
Kun jij ons vijf verhalen noemen die zich in Castle Rock afspelen?
Stuur je antwoord vóór 20 januari 2017 naar het volgende e-mailadres: fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag december”.
Kies ook een boek uit de lijst hieronder, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. De Eerste mens - Het verleden voorbij van Richard Bintanja (leesexemplaar)
2. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
3. Doorbreek de stilte van Val McDermid (leesexemplaar)
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Charlie the Choo-Choo
De planning was dat het boek halverwege
november verkrijgbaar zou zijn. Dit is echter is
14 dagen doorgeschoven, naar begin december.
Het is nog mogelijk het boek te bestellen, door
een mail te sturen naar:
secretaris_sk07@stephenking.nl.
Inclusief verzendkosten voor NL betaal je 21,50.

Nieuwe NL versies van de
Donkere Toren
Op de kalender staan de uitgaven van de eerste
drie delen van De Donkere Toren, die naar aanleiding van het uitkomen van de film opnieuw
worden gedrukt. De film is echter vooruitgeschoven naar de zomer van 2017.
Het is ons niet helemaal duidelijk of in januari de delen nu wel of niet verschijnen, want
in de catalogus van Luitingh die van de week bij onze secretaris op de mat
viel, staan de boeken nog steeds voor januari in de planning… en ook zij hebben nog geen bericht
vanuit de USA.
Afwachten maar dus...
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. 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 vijf 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!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (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 5 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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WORDT VERWACHT NEDERLAND

FANCLUB

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever
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Details:

17 januari
2016 ?

boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00 voor 320 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

17 januari
2016 ?

boek

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
12,50 voor 400 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

17 januari
2016 ?

boek

Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512
12,50 voor 496 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

17 mei 2017

boek

Midprice editie van Bazaar van
Boze Dromen.
ISBN 9789021020167
12,50 voor 576 blz
Ebook
ISBN 9789024569892 voor 9.99
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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 9 maart 2015

Drie novellen ("Ur", "Blockade Billy" en "Mile 81"), gerecenseerd door Kevin Bufton
De meeste van de recensies in het King for a Year project betreffen individuele boeken,
maar er zijn handvol op zichzelf staande novellen, uitgaande van het moment van schrijven
van deze recensie, die nog moeten worden verzameld.
Vandaag zal ik een blik werpen op drie van deze kortere werken, waarvan elke één van
Kings primaire obsessies bevat - schijnbaar onschuldige voorwerpen, honkbal en motorvoertuigen -met wisselend resultaat.
Noot van de redactie: De verhalen UR en Mile 81, zijn ook te vinden in De Bazaar van
Boze Dromen. Blockade Billy is vertaald als Eenmalige Zonde.
'Ur' (2009)
In sommige van mijn favoriete King verhalen blijken alledaagse voorwerpen te zijn bezeten
of vervloekt of bezitten ze een andere gruwel. Of het nu de bezeten camera is uit 'The Sun
Dog', de gadgetfans uit 'Chattery Teeth' of de werkelijkheid-verbuigende 'Word Processor
of the Gods'; King heeft een talent voor het angstaanjagend maken van het alledaagse. Het
was slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn aandacht op de gadget voor de moderne
lezer, de Amazon Kindle, zou richten.
Een Engelse professor koopt zijn eerste e-reader, na een vlammende ruzie met zijn gadget
gekke vriendin. Hij ontdekt al snel dat het apparaat ook is gekoppeld aan een andere wereld – een wereld waar Hemmingway nog een paar jaar langer leefde en een roman genaamd Cortland's Dog uitbracht. Het is
de droom van elke academicus, en het stopt daar niet. Onder de overvloed van dimensies die kunnen worden bereikt via de
Kindle (ongeveer tien miljoen en we zijn nog steeds aan het tellen) lijkt er een oneindig aantal nieuwe producties van de crème de la crème van Amerikaanse auteurs te zijn.
Omdat dit een King novelle is, weet u dat het daarmee niet gaat eindigen en, als hij de rest van de Kindle's functies ontgrendelt, wordt hij in een web van voorspellingen, voorbestemmingen en paradoxen getrokken waarna hij alles wat hij in zijn
macht heeft moet doen om het ongedaan te maken.
Het verhaal is prima. Vermeldenswaardig is de manier waarop King zowel de aard en de omvang van de dreiging laat schommelen. Het begint abstract, met de ongeschreven boeken, dan breidt het zich uit tot mondiale proporties als hij de andere functies van het apparaat uitprobeert, voordat het geheel weer krimpt tot op het niveau van strikt persoonlijke zorgen, met een
mooi stukje multidimensionaal gevaar erin gegooid voor goed fatsoen.
Terwijl de algemene opinie over dit verhaal is dat het een goed en goed gerealiseerd verhaal is, is het is het het rimpeleffect
dat het verhaal voor mij opvallend maakt. Een uitstekend stuk over een gadget dat alle lezers nu als vanzelfsprekend beschouwen.
'Blockade Billy' (2010)
Als een rasechte Brit (en daarbij nog een niet-sport kijkende Brit) heb ik honkbal nooit gevolgd, dus ik kan geen commentaar
geven op hoe effectief King de technische aspecten portretteert. Niet dat dat van belang is — zoals met veel van Kings werk,
dit is niet een verhaal over honkbal, net zomin als ' Salem's Lot een verhaal is over vampiers, of Cujo een verhaal is over een
hondsdolle hond. Het is een verhaal over mensen, en er is toevallig een hele lading honkbal gaande op de achtergrond.
Het is een verhaal over een Major League Baseball team die een minor league-speler, de gelijknamige Blockade Billy, als een
last-minute vervanging voor de catcher huren. Hij is een vrij brute jongeman, maar een fenomenale speler die zichzelf heel
snel populair maakt bij zowel het team als de fans.
Het is een strak en hypnotiserend misdaad-drama, als het donkere en mysterieuze verleden van Billy wordt ontrafeld, wat
leidt tot een uitstekende ultieme onthulling, die ik hier niet zal bederven. Het heeft veel te danken aan De Groene Mijl qua
gevoel, maar niet qua uitvoering. Op zichzelf is er genoeg om 'Blokkade Billy' aan te bevelen aan elke King fan, maar je krijgt
ook een ander verhaal als een bonus.
'Morality' is zelfs beter dan het hoofdverhaal. Het gaat over een vrouw die een heleboel geld krijgt aangeboden om
namens haar werkgever, die door leeftijd en slechte gezondheid zodanig verzwakt is dat hij het niet zelf kan doen, een doodzonde te begaan. De zonde die zij pleegt, hoewel slechts heel klein, gezien in het grote geheel, komt nog steeds over als
schokkend als het gedrukt staat op papier. Het is echter niet de daad waar we ons zorgen over maken, maar haar gedrag dat
volgt op de daad, haar paranoia, haar overmoed en de algemene achteruitgang van haar mentale gezondheid worden allemaal
meedogenloos gedetailleerd beschreven.
Twee uitstekende verhalen, met een vleugje van het macabere ertussen en uw overweging meer dan waard.
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'Mile 81' (2011)
Wat heeft Stephen King met moordende auto's? Of het nu Christine, From a Buick 8 of het betreurenswaardige Maximum Overdrive (één van de beste soundtracks aller tijden, opgezadeld met één van de slechtste films) is, hij lijkt een inherent wantrouwen te hebben ten opzichte van de interne verbrandingsmotor. Natuurlijk, gezien zijn goed gedocumenteerde ontmoeting
met zijn eigen vierwielige voorbode van de dood, kan hij iets op het spoor zijn.
In vergelijking met 'Ur' en 'Blockade Billy', is dit een recht voor zijn raap, duidelijk verhaal. Een met modder bedekte stationwagen draait een verlaten parkeerplaats op, de deur aan de bestuurderszijde opent zich, een verleidelijk stukje aas voor elke
passerende Barmhartige Samaritaan. Een redelijk aantal van hen daagt op, de domme idioten - weten ze niet wie dit verhaal
schrijft?
Een tragedie van fouten volgt als slachtoffer na slachtoffer door de auto gelokt wordt, en met elk van hen wordt korte metten
gemaakt... en dat is het zo ongeveer wel. Een eenvoudig uitgangspunt, goed vertelt, maar ik verwachtte zo veel meer. Het is
kort en pittig, zonder teleurstelling voor wat betreft de actie, slechts het ene na het andere karakter krijgt hun gepatenteerde
Stephen King verhaal, vóór hij zijn ondergang tegemoet gaat.
Wat mij echt dwars zit is een manier van vertellen waar ik door de jaren heen meer en meer een hekel aan heb gekregen. Elke
keer als een slachtoffer de parkeerplaats bereikt, gooit King er een regel tegenaan in de zin van: "het zou de laatste fout van
zijn leven" of "ze stapte voor de laatste keer uit de auto". Het is een goedkope spanning, gebruikt tot we er misselijk van worden en we weten dat King beter is dan dit.
'Mile 81' is een popcorn verhaal--leuk genoeg op zijn manier, maar niets dat je je met veel liefde zult herinneren.
Van de drie novellen is 'Blokkade Billy' het beste geschreven, terwijl 'UR' het meer boeiende verhaal heeft: beide zijn de
moeite waard om aan uw verzameling toe te voegen. ' Mile 81' is alleen voor de mensen die een verzameling compleet willen
hebben, aangezien er weinig in zit wat de aandacht van de toevallige lezer zal trekken.
----Kevin G. Bufton is een vader van in de dertig, echtgenoot en horror schrijver, in die geschatte volgorde, van Birkenhead op het schiereiland Wirral. Zijn korte fictie verscheen in meer dan 40 tijdschriften,
anthologieën en websites over de hele wereld.
Hij woont samen met zijn vrouw en hun twee prachtige kinderen en hoopt ooit in staat te zijn om met
mensen aan het schrikken te maken zijn brood te kunnen verdienen.
Voor meer informatie ga eens kijken op zijn website. Hij heeft al eerder bijgedragen aan het project
van King For A Year met zijn recensie van of "Danse Macabre"
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Quotes van King
De wijsheid van Stephen
King in 16 quotes
door Tom Blunt 19 september 2016
Je kunt niet letterlijk tientallen
boeken schrijven, verspreid over
meer dan vier decennia, zonder
onderweg een heleboel harde waarheden bloot te leggen. Stephen King
was wat dat betreft zeker geen
trage starter want hij doorspekte
zijn eerste roman Carrie met wijsheden en donkere humor toen hij
nog maar net zesentwintig jaar oud
was. Ter gelegenheid van zijn 68e
verjaardag, kijken we terug op enkele van de meer filosofische opmerkingen van de auteur, verspreid
zoals vlekjes van goud in de hele
lange, absorberende (en vaak heel
gruwelijke) manuscripten. Er zijn
momenten waarop het Kings bedoeling was om ons iets te leren — zoals in zijn boek uit 2000 over de kunst van het schrijven —
maar bij te veel gelegenheden om te tellen, heeft hij ons gewoon geïnspireerd gewoon door opdagen op zijn werk en zijn persoonlijke demonen uit te drijven op de pagina’s, iets wat hij nog steeds bijna elke dag doet. Hij is degene die zijn verjaardag
viert, maar wij krijgen alle cadeautjes! Hier zijn een handvol van Stephen Kings citaten om op uw gemak uit te pakken.
Storm of the Century: An Original Screenplay, 1999 "Toen zijn leven werd verwoest, zijn familie gedood, zijn boerderij
vernietigd, knielde Job neer op de grond en schreeuwde tot de hemelen, ' waarom god? Waarom ik?' en de donderende stem
van God antwoordde, er is gewoon iets aan jou dat me vreselijk kwaad maakt.”
The Stand, 1978 "Je eerste impuls is om goed nieuws te delen, je tweede om er iemand mee om z ’n oren te slaan."
Night Shift, 1978 "Het ding onder mijn bed dat ligt te wachten om mijn enkel te grijpen is niet echt. Ik weet dat, en ik
weet ook dat als ik zo voorzichtig ben om mijn voet onder de dekens te houden, het nooit in staat zal zijn om mijn enkel te
grijpen."
—> kijk op de volgende pagina!

Gothic Glass Art
uit Rijswijk maakt prachtige glas-inlood artikelen. Verlichting, raamhangers, spiegels en nog veel meer worden met de hand gemaakt. Naar jouw
wens, met jouw kleuren en ontwerp.
www.gothic-glass.com
Maar Gert-Jan personaliseert bijvoorbeeld ook graag je Stephen King etalage. Het mini poppenhuisje wordt
helemaal naar jouw indeling en ontwerp gemaakt. Zelfs de boeken in de
kast kunnen het omslag krijgen dat jij
er graag in wilt zien!
Mail naar info@gothic-glass.com
voor meer informatie.
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Quotes van King
On Writing: A Memoir of the Craft, 2000 "Het engste moment is altijd net voordat je begint."
Duma Key, 2008 "We houden onszelf zo veel voor de gek dat we er ons beroep van zouden kunnen maken."
11/22/63, 2011 "Wanneer al het andere faalt, geef het op en ga naar de bibliotheek."
‘Salem’s Lot, 1975 "Wanneer de herfst komt, en de zomer eruit schopt tegen zijn verraderlijke kont zoals het altijd doet
op een dag ergens na het midden van september, dan blijft het een tijdje bij je, net als een oude vriend die je gemist hebt.
Het voelt zich thuis op de manier waarop een oude vriend zich thuis voelt in je favoriete stoel, zijn pijp pakt en aansteekt en
dan de middag vult met verhalen van plaatsen waar hij is geweest en dingen die hij heeft gedaan sinds hij je de laatste keer
zag."
The Dark Tower: The Gunslinger, 1982 "Een lafaard beoordeelt alles wat hij ziet op basis van wat hij is."
Christine, 1983 "Ik denk dat een onderdeel van het zijn van een ouder het proberen te vermoorden van je kinderen is."
Hearts in Atlantis, 1999 "Alles met de kracht om je, meer dan dertig jaar later, nog te laten lachen is geen verspilling van
tijd. Ik denk dat iets dergelijks zeer dicht bij onsterfelijkheid komt."
The Stand, 1978 "Mensen die hun uiterste best doen om het juiste te doen, lijken altijd gek."
Full Dark, No Stars, 2010 "Ik geloof dat de meeste mensen in wezen goed zijn. Ik weet dat ik ben. Jij bent het waar ik
niet helemaal zeker van ben."
The Green Mile, 1996 "Soms zijn de sintels beter dan het kampvuur."
Under the Dome, 2009 "Als je niet kunt lachen als er dingen verkeerd gaan — lachen en een beetje gek doen — dan ben je
dood of je wenst dat je het was."
Pet Sematary, 1989 "En de meest angstaanjagende vraag van allemaal zou wel eens kunnen zijn hoeveel horror de menselijke geest aan kan en nog steeds een wakker, starend, niet aflatende gezondheid kan vertonen."
Duma Key, 2008 "Talent is een prachtig ding, maar het zal geen opgever ondersteunen."
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Hoe lang ben je al King-fan, Ellen, en hoe komt dat zo?
Al sinds mijn 12e ben ik groot fan. Ik logeerde toen bij een vriendinnetje en we
keken stiekem Carrie op tv. Ik was gelijk gefascineerd en ben de zaterdag erna met de biebpas
van mijn moeder het boek gaan lenen. Daarna volgde de rest. Eerst van de bieb en toen ik op
mijzelf ging wonen ben ik ze gaan kopen. Toen ik mijn eerste dvd-speler kocht ben ik ook gelijk
de films gaan sparen. Een deel van mijn verzameling is een keer ergens achter gebleven maar
ben sinds 2 jaar weer opnieuw begonnen.
Werk: Gastvrouw in een Gezondheidscentrum

Leeftijd: 33 jaar

Woonplaats: Nijmegen

Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik heb niet echt een boek wat er uit springt als favoriet. Ik vind de Donkere Toren serie erg
goed. Maar als ik dan kijk welke boeken ik het meest lees zijn dat toch wel Carrie en IT. Ik ben
erg bang voor clowns maar pak het boek toch steeds weer uit de kast. In Carrie kan ik mijzelf
wel vinden omdat ik zelf uit een heel gelovig dorp kom. Gelukkig heeft dat nooit tot rare dingen geleid ;)

Ellen van

Engelenburg
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!
Ellen krijgt een exemplaar van Storm van de
Eeuw toegestuurd, en
het kleine boekje
Bazaar van Boze
dromen.
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Wat is je favoriete film en waarom?
Een specifieke favoriete film heb ik eigenlijk ook niet. Maar de dvd’s die het vaakst aanstaan
zijn The Green Mile, Carrie, IT en de Storm van de Eeuw. Die laatste heb ik ooit gekregen als
dubbele videoband. Toen die het niet meer deed heb ik 3 jaar gezocht naar de dvd en die uiteindelijk via Ebay uit Amerika laten komen. Een oudje dus hij is niet ingesteld op breedbeeld,
dat kijkt soms wat lastig. Ik hoop dat ze die ooit eens opnieuw uitbrengen.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Ik verzamel zowel de boeken als de films, heb nu 64 boeken en 30 dvd’s. Er ontbreken nog wel
een aantal boeken in mijn verzameling zoals: Achtbaan, 1408, Creepshow.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Het boek wat ik het liefst nog eens zou hebben is Storm van de Eeuw—en die wens gaat in vervulling Ellen!
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Naast Stephen King lees ik ook graag Thomas Olde Heuvelt, Nicci French, Tolkien en andere
fantasy reeksen.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik ben met de fanclub in aanraking gekomen nadat ik een keer op google ging kijken of er een
fanclub bestond in Nederland. Ben eigenlijk nog nooit naar een fanclubdag geweest maar heb al
wel eens merchandise gekocht via de webshop. En ik was bij de wereldpremière van Mr. Mercedes. Daar ben ik ook in aanraking gekomen met thomas Olde Heuvelt waar ik nu ook alles van
lees.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de Fanclub?
Ik vind het jammer dat er eigenlijk niet meer kleding te krijgen is zoals T-shirts van Stephen
King
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Als ik Stephen King ooit zou mogen ontmoeten zou ik hem vragen of ik een rolletje in zijn volgende boek zou
mogen hebben.
Heb je nog tips,
op– en/of aanmerkingen of
suggesties?
nee
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Martine liet zich deze keer inspireren door het verhaal Salem’s Lot
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door Chrissy

Dodenwereld II: Necrofobie
Met ontzettend veel plezier heb ik het
tweede deel in de trilogie Dodenwereld
gelezen. Het is een Young Adult boek, voor
kids vanaf 13 jaar. Nico de Braeckeleer (zie
voorin deze Kings Things voor een geweldig
actie met zijn boeken!) schreef ook dit deel
weer samen met Lotte Troonbeeckx en
Tom Vermeyen. Een Quote van de fanclub
staat genoemd op de achterzijde van dit tweede deel.
Necrofobie. Angst voor de dood. Maar wie zou er niet bang zijn
voor de dood in een wereld waarin een gemuteerd virus miljoenen mensen heeft veranderd in levende doden? De veertienjarige
Eli en zijn zusje Ilna proberen samen met hun lotgenoten Maxim
en Tabitha te overleven in deze apocalyptische wereld. Maar hoe
komt het dat zoveel mensen van de ene op de andere dag gestorven zijn om daarna te herrijzen als zielloze zombies? Eli,
Ilna, Maxim en Tabitha gaan op zoek naar de waarheid, vastberaden om zich door niets of niemand te laten stoppen…
“Necrofobie” is het bloedstollende tweede deel in de spraakmakende Dodenwereld-zombietrilogie, geschreven door drie auteurs die gebeten zijn door het zombiegenre. Een spannende mix
van horror, suspense en mysterie waarin tieners de strijd aangaan om te overleven en mens(elijk) te blijven in een wereld
waar de dood heerst. Zet je schrap voor een leeservaring die je
nooit meer vergeet!
In het eerste deel, de start van een avontuur dat drie delen gaat
duren, veranderen mensen zomaar in zombies, nadat een zieke
rat is ontsnapt uit een laboratorium en muggen verder zorgen
voor verspreiding. Eli en zijn zusje Ilna, zijn samen met Maxim
en Tabitha nog steeds op de loop voor de zombies, of grommers—zoals zij ze noemen. In het eerste deel reizen ze naar
Duitsland, waar Eli’s vader werkt in een laboratorium. Het tweede boek gaat verder waar we daar gebleven zijn, in Duitsland.
Ze hebben het laboratorium bereikt en vinden het kantoor. Dan
blijkt dat hun vader bezig was met een genezing voor zijn zusje
die aan de ziekte aplastische anemie lijdt en daarvoor steeds
bloedtransfusies zou moeten hebben. Het blijkt dat de ontsnapte
rat die tot de Apocalyps geleid heeft, uit dit laboratorium komt.
Ze vinden een mailwisseling met Dokter Pinneau, uit Parijs en
besluiten of ze haar kunnen vinden: zij zou kunnen helpen met
de bloedtransfusie en weet misschien ook of ze de zombies kunnen stoppen of genezen. Ze maken een hachelijke reis mee, en
vinden de arts. Als de zombies ook in dat extra beveiligde pand
weten door te dringen, moeten ze opnieuw ontsnappen, en daar
stopt het tweede deel.
Ik moest even uithijgen toen ik het boek uit had, want het boek
is zo geschreven dat je er helemaal in zit. En damn… natuurlijk
eindigt dit boek ook weer met een enorme cliffhanger. Ook in
dit deel barst het uiteraard nog van de ‘grommers’, en weten ze
steeds te ontsnappen. Maar… toch niet allemaal. En dat maakt
het verhaal juist mooi en geeft het een mooie diepgang. Het
verdriet, de humor die er nog steeds in zit (alhoewel minder dan
in het eerste deel), het zorgt ervoor dat je ogen over de bladzijden vliegen. Je begrijpt hun zorgen gewoon. Het is duidelijk
voor jongeren bedoeld, maar het blijft eng en bloederig, net als
in het eerste deel. Wat ik toch wel iets te makkelijk vind is dat
ze in een auto eigenlijk zonder obstakels weten te reizen: eerst
naar Duitsland en nu weer naar Parijs. Ondanks dat heb ik me
prima vermaakt met dit boek, dat je als volwassene zo uitleest.
Ik ben alleen stikbenieuwd naar het vervolg! Dodenwereld III,
‘Necrotopia’, wordt verwacht in het voorjaar van 2017, dus ik
moet nog even geduld hebben… Dit deel krijgt van mij opnieuw
een dikke 7,5.
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Nico De Braeckeleer (°1974)
schreef al tal van succesvolle
griezelboeken voor de jeugd.
Zijn vampiertrilogie 10+
Vampiervirus’, Vampierwolf’ en
‘Vampier Eiland’ is nagelbijtend spannend. Ook de twee
bovennatuurlijke romans
‘Nachtblauw’ en ‘Het enigma
van 8’ zijn van zijn hand. Hij
werkt bij Studio 100, waar hij
boekjes schrijft en scenario’s
bedenkt voor bijv. K3, Jabaloe,
Ros, Plop etc.
Tom Vermeyen (°1979) is sinds
2004 actief in het film- en tvwereldje. Hij heeft altijd een
voorliefde gehad voor fictie. In
2010 ging hij van de productionele kant over naar de creatieve kant en werd hij scenarioschrijver. Verhalen bedenken
en uitschrijven groeide uit tot
een gezonde obsessie. Boeken
schrijven was dan ook de volgende logische stap.
Lotte Troonbeeckx (°1990)
kijkt/leest al van kleins af aan
graag horror, fantasy en sci-fi
en leeft vaak in haar eigen fantasiewereld. Daarnaast is ze
ook een echte geek die graag
nieuwe werelden verkent in
verschillende games. Ze is er
steevast van overtuigd dat ze
tijdens een zombie-apocalyps
niet lang zou overleven.
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door Chrissy

Heksenhoeve van An Janssens
Wanneer ik de de achterflap van Heksenhoeve van de
Vlaamse schrijfster An Janssens lees, is mijn interesse
meteen gewekt.
Heksenhoeve wordt voorgesteld als een bovennatuurlijke thriller. Een woud, een oude boerderij, vreemde
en ook griezelige bewoners, … lijken me de ideale
ingrediënten voor een spannend verhaal. Wat het nog
leuker of interessanter maakt voor mij is dat ik dat
woud ken. Het bevindt zich heel dicht bij mij thuis en
ik ga er soms wandelen in de herfstperiode. De volgende keer dat ik dat doe zal het anders zijn… hoop
ik …
Het boek begint meteen heel spannend. Ik kom
middenin een scène terecht waarin een vrouw adem
te kort komt en in contact staat met een soort dode
(?) beschreven wezens. Dit lees ik graag en geniet er
dan ook meteen van.
Met het volgende hoofdstuk lijkt het boek van genre
te veranderen. Er is een moord gepleegd en ik volg
Sander, het hulpje van de rechercheur. Een beetje
irritant in het begin ervaar ik de neurotische trekjes
van Sander, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk.
De voor mij bekende plekjes in Leuven zijn leuk om
tegen te komen. Gelukkig zit ik al gauw terug in de
griezelige sfeer zoals in het begin beschreven werd.
Heerlijk om te lezen! Het is heel beangstigend geschreven. Ik ben een beetje bang en ook benieuwd
wat er volgt. De sfeer is er zeker!
Het boek wisselt zo steeds opnieuw van genre: thriller/horror en thriller/onderzoek. Hoewel ik liever het
eerste lees, maakt dit het boek wel afwisselend om te
lezen. An Jannsens heeft de kunst om een zeer enge
sfeer te creëren zonder dat er effectief iets gebeurt.
Zo zingen de “vreemde” personages soms kinderliedjes uit het niets… dit is beangstigend op zich voor
mij... En hoe verder ik in het boek kom, hoe meer ik
het gevoel krijg dat er serieus iets mis is in dit woud
… ik blijf nieuwsgierig naar wat er juist aan de hand is
en wat het bosgebeuren te maken kan hebben met de
gepleegde moord. Naarmate het boek verder gaat
wordt het hele verhaal alsmaar duidelijker. De rol van
de verschillende personages, gebeurtenissen uit het
verleden, de link met de moord…
Het lijkt op een puzzel die steeds completer wordt en
dat geeft, naast het lezen van een interessant eng
verhaal, een fijn gevoel. Naast spanning en politieonderzoek worden sommige stukjes met een bepaalde
soort humor beschreven die me wel ligt. Bij de beschrijving van een bepaalde soort verstopping heb ik
dat pas door als het bijna voorbij is: met humor én
een bepaalde spanning beschreven. Echt goed. Ik heb
dit stukje dan ook 2 keer gelezen :-)
Het openingsstukje van het boek blijft wel in mijn
hoofd zitten. Ik kan nog niet plaatsen wie deze vrouw
is tot op het einde van het boek. Het houdt me bezig
en het geeft dan ook een leuk gevoel dat de schrijfster hiermee wacht tot helemaal op het einde. Ik lees
het eerste hoofdstuk even opnieuw. Dán pas voelt het
als uitgelezen… Ik zucht als het boek uit is. Het was
een griezelig avontuur in het Leuvense. Het was minder horror dan ik me eerst had voorgesteld. Meer
thriller, zoals ook beschreven is. Ik heb hiervan genoten.
De enige bedenking die ik soms heb zijn het voorkomen van sommige dorpjes nabij Leuven. Het lijkt alsof Sander deze dorpjes “lijkt” te kennen en de ligging
ervan moet opzoeken. Dit komt voor mij soms vreemd
over. Als je Leuven niet kent zou het handig kunnen
zijn maar indien je Leuven wél kent, komt dat soms
vreemd over. In elk geval voor mij. Dit is echter maar
een klein detail.
Ik heb me tijdens het lezen geen moment verveeld.
Het verhaal is interessant geschreven, de dialogen
zijn leuk, de hoofdpersonages zijn uitgediept. Samengevat: ik heb genoten van dit boek van een Vlaamse
schrijfster!
En ik denk dat ik voorzichtig zal zijn als ik nog eens in
dat woud ga stappen … en vooral respect tonen voor
eventuele bewoners en hun privaat gebied.
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Junior Monster Boek 5
Dit is alweer het vijfde junior monsterboek dat is uitgegeven door Kramat in België. Telkens vind je er verhalen in van diverse Belgische auteurs, en is speciaal bedoeld voor kids van 10-17 jaar. In het boek
staat ook weer een wedstrijd waaraan meegedaan kan worden door
kids van diezelfde leeftijd, en de winnaar krijgt een plaatsje in het
volgende monsterboek en mag twee dagen met de andere auteurs signeren tijdens de Antwerpse boekenbeurs. Dat is geen kleine hoofdprijs
dus!
De verhalen zijn dus ook afgestemd op kids van 10-17 jaar, maar ik
moet zeggen dat ik als 50-jarige om sommige verhalen toch ook flink
kon lachen of mee griezelen. Voor elk verhaal heeft de auteur een
stukje geschreven dat meer over hem of haar vertelt en kids uitnodigt
meer te lezen, of contact te zoeken. Nu ben ik natuurlijk (allang) geen
10 of 17 meer, maar ik heb me proberen in te lezen in die leeftijd en
wat ik toen leuk vond in mijn beoordelingen.
Baetens schreef een verhaal dat lekker doorleest en waarbij naar een
lekker sinister einde wordt toegewerkt. Het gaat over
een jongetje en een vleesetende bacterie en eindigt heel
anders dan je verwacht. Deseyn stond ook al met een
verhaal in de vier eerder verschenen bundels en schreef
voor dit nieuwe monsterboek een verhaal dat ik niet kon
wegleggen en in één ruk heb uitgelezen. Goed verhaal
met een mooi einde over spinhonden en een jongen. Het
derde verhaal, van Mertens, is qua niveau een stuk lager
dan de eerdere twee, meer kinderlijk geschreven. Het is
hier en daar niet helemaal logisch, maar wel leuk bedacht over een hondje en een oude vrouw. Het verhaal
van Defauw vond ik een redelijk verhaal, over twee jongens en het hotel het magische rad. Vond het niet echt
heel spannend. Kowlier schreef een leuk verhaal met een
moraal over een spin met 9 poten, dat ook meer leuk om
te lezen dan spannend is, maar waarmee je je prima vermaakt. Geraeds pende een redelijk spannend verhaal
over een grappig monster, dat vruchtwater van zwangere
vrouwen steelt omdat het als aandrijving dient voor een
gestrand ruimteschip. Daarna komt er een mooi kort verhaal van Verheijen over een baby en een aanrijding dat
een spannend einde kent. De Braeckeleers verhaal gaat
over een kind dat verdwijnt nadat er een vloek over hem
is uitgesproken en dat eens anders eindigt dan normaal.
Heel verrassend! Het laatste verhaal is van de winnares
van vorig jaar. Het is duidelijk geschreven door een veel
jonger iemand (Uiterwijk is 12 jaar) maar is voor iemand
van die leeftijd goed bedacht en redelijk goed uitgewerkt. Het is ook
het enige verhaal waar nog wat taal– en zetfouten in staan, en dat is
dan weer jammer.
Tussen de verhalen door staan tips voor het schrijven van een griezelverhaal, en achterin staan de wedstrijdregels. Ik moet altijd weer een
beetje
lachen
om
sommige
typisch
Belgische
uitdrukkingen
die
je
onvermijdelijk
tegenkomt in Belgische uitgaven. Bijvoorbeeld ‘Er vandoor muizen’ (wegsluipen) of ‘buiten te sjotten’ (buitenspelen), maar omdat in
zinsverband heel duidelijk is wat bedoeld wordt, zal dat voor niemand
een probleem zijn.
Al met al een verrassend boek dat je door de ruime letter en zetting
snel uit zult lezen. Alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld heeft
het wel een 7+ gemiddeld verdiend. De beste korte verhalen in het
boek waren voor mij de verhalen van Baetens, Deseyn, Verheijen en
De Braeckeleer.
Aanrader voor kids die van spanning beginnen te houden!
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Max Havelaar met zombies
Iedereen kent de originele titel vast wel
van zijn schooltijd, Max Havelaar,
geschreven door Multatuli. Een verplichte
kost van de leeslijst vroeger en volgens
mij, nog steeds. Deze Max Havelaar met
Zombies, is een moderne hervertelling
door Martijn Adelmund.
De Amsterdamse Koffiehandelaar Batavus
Droogstoppel, gevestigd aan de Lauriergracht 37, laat door zijn assistent, Ernst
Stern, een boek schrijven uit de notities
van een oude schoolvriend. Max Havelaar
is onze hoofdpersoon en wordt na zijn
aankomst in Nederlands Indië de bestuurder van Rangkasbitoeng. En niet lang na
aankomst komt hij erachter dat het land
geterroriseerd wordt door zombies, wandelende doden, die in grote getale dorpen
overvallen en mensen vermoorden. Aan
Max Havelaar is het nu de taak om deze
provincie weer op te laten leven tot een
provincie met orde en rechtvaardigheid.
Maar wie is de vijand in dit verhaal? Het
koloniale bewind, of juist de zombies? De
lezers zullen hierachter komen naarmate
het boek vordert.
Het boek is meer een geschiedenisboek,
mijn inziens. Het gaat over het wel en
wee van Max Havelaar en zijn gezin die
naar Rangkasbitoeng verhuizen. En over
hoe hij alles weer op orde wil brengen,
maar juist te maken krijgt met zombies.
Dit boek heeft mij veel moeite gekost om
uit te lezen, omdat er niet echt een structuur in zit. Het wordt geschreven door de
assistent Ernst Stern en er komen weer
stukken tekst door heen van Droogstoppel,
wat het in het geheel soms wat warrig
maakt en met name de snelheid eruit
haalt. Bepaalde stukken zoals over de
zombies zijn spannend en tot in detail
beschreven. Helaas voor de lezer wordt
het pas heel laat in het boek duidelijk wat
deze ondode mensen nou precies zijn: een
combinatie van 2 ziektes door elkaar wat
dan de zombies moeten zijn.
De namen zijn soms erg lastig om nog te
weten wie wie is. Omdat het verhaal elke
keer van de ene persoon naar de andere
persoon gaat. Mocht het jullie wel
prikkelen om te lezen en je houdt van
geschiedenis, want die komt zeker aan het
licht, dan is dit een uitstekend boek. Wil
je echte spanning- en thrillerelementen
dan raad ik dit boek niet aan. Al zijn deze
elementen goed uitgewerkt, voordat
eindelijk de bloedspetters weer om je
oren vliegen, ben je bijna alweer in staat
het boek weg te leggen. Daarom een 5
voor dit boek.
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Oorspronkelijke
titel:
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Samensteller:
Martijn Lindeboom
Auteurs:
Martijn Adelmund
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Halloween Horror verhalen
In deze verzamelbundel staan 13 korte verhalen. In de
flaptekst achterop staan maar 12 auteurs genoemd, en is
Max Tromp overgeslagen. Foutje? Pseudoniem van een al
genoemde schrijver? Geen idee.
Martijn Lindeboom heeft de beste genreauteurs uit Nederland en Vlaanderen verzameld in een verhalenbundel vol
macabere horrorverhalen. In deze bundel vind je een
bloedspannende selectie zoals je die nog nooit hebt gelezen, van klassieke pulp tot eigentijdse psychologische
spanning, van een dodelijk katmonster tot duistere koeien
en vampiers. Pas maar op, voordat je het weet kijk je de
komende maanden alleen nog maar angstig over je schouder, onder je bed of achter in je kast…
Als we het lijstje auteurs hier naast eens bekijken, zien we
eigenlijk best veel fantasy schrijvers, maar ook zij schreven een kort verhaal dat best in deze bundel past!
Het eerste verhaal vond ik intrigeren. Het is raar, en cool
en heeft een onverwacht einde. Maar het was spannend,
en ik heb besloten meer van Auke Hulst te willen lezen.
Het tweede verhaal is mooi belevend beschreven. Je ziet
het voor je, het is prachtig bedacht door Drenth en ik vond
het een topverhaal. Het volgende schrijfsel van de Voogd
leest lekker, en had een mooi shockmoment en een goed
einde dat ik niet aan zag komen. Adelmund baseerde zijn
verhaal op hoop van zegen, het is een leuke spin-ff van het
originele verhaal met een suspense tintje geworden. Hormone’s Halloween verhaal start goor, maar het vreemde
verhaal is (gelukkig) maar 3 pagina’s lang. Daarna is het de
beurt aan Boomsma, en lees je hoe een aangereden hert je
leven kan veranderen. Het leest lekker, en het personage
krijgt een mooie diepte. Olde Heuvelts verhaal verscheen
al eerder in Duistere Parels, maar omdat ik het einde was
vergeten las het toch weer superspannend weg. Lekker
sinister! Teng heeft met zijn verhaal een prachtig verhaal
over oude liefde in het ICT tijdperk geschreven. Wat een
heerlijk gemeen verhaal, met onverwachte wendingen en
een supergoed einde. Het verhaal van Sharpe vond ik een
lekker vreemd verhaal vol horror en gruwel; helemaal goed
voor deze bundel dit verhaal over een baby. Dat Lindeboom een vechtsportspecialist is kun je goed merken in
zijn verhaal, dat gaat over het innerlijke en uiterlijke gevecht. Daarna volgt het goed uitgewerkte en bedachte kattenverhaal van Morgan. De kannibaal van Quariachi is voor
mij het beste verhaal uit de bundel; het spetterde bijna
over de randjes van de pagina’s! Het verhaal van Tromp
gaat over zombies bij de grens, altijd een leuke afsluiter
van een horrorbundel.
Ik heb de verhalen bijna allemaal met veel plezier gelezen.
De een kon ik makkelijk wegleggen, de ander niet, maar
het zijn allemaal spannende verhalen, waarbij de een wat
beter aansluit bij je persoonlijke smaak dan de ander.
Maar me ongemakkelijk voelen, zoals me was beloofd in de
flaptekst, deed ik niet. Voor mij was het slechtste verhaal
van Hormone, die drie pagina’s hadden ze er voor mij mogen uitlaten. Het meest verrassende verhaal vond ik dat
van Teng en verhaal van Sharp vond ik echt lekker gruwelijk, maar Quariachi is voor mij de winnaar in deze bundel.
Maar zoals gezegd: smaken verschillen dus lees het vooral
zelf. Het boek komt bij mij gemiddeld uit op een dikke 8.
De kaft is een mooi ontwerp geworden, zeker omdat het
een speciale Halloween uitgave betreft en heeft een kort
voorwoord van filmproducent en sponsor voor het horrorgenre Jan Doense. Een leuke paperback die ik je ook kan
aanraden om na Halloween te lezen! Zie ook de advertentie in deze Kings Things!
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One For The Road
Over de film:

Er raast een verschrikkelijke sneeuwstorm
door Maine. In Tookey's Bar serveert eigenaar Herb Tooklander zijn enige klant,
Booth, een laatste drankje - een afzakkertje. Op dat moment komt er een man binnengestormd, die beweert dat hij zes kilometer verderop van de weg is geraakt. Hij
heeft de hele weg te voet afgelegd, terwijl
zijn vrouw en dochtertje in de wagen bleven
wachten. Herb en Booth worden door angst
bevangen als ze vernemen dat hij van de
baan is geraakt op weg naar 'salem's Lot.

Regie:
David Merriman
Genre:
Horror
Cast:
Jeff Hallman…
Sheridan
Daniel O'Brien…
Popsy
Charlie Barber…
Mr. Wizard
Isobel Merriman…
Vampire

Ze gaan op zoek naar de wagen en hun vermoeden wordt bevestigd: hij is leeg. Wat je ook doet,
sla niet de weg in naar Jerusalem's Lot. Zeker niet als het donker is. Want je weet nooit wat daar
rondwaart...
Mijn mening:
Regisseur Jacob Norlin heeft een prima
verfilming afgeleverd van Kings klassieke
vampierverhaal.
De acteurs geven een goed visitekaartje
af, want zij weten de kijker mee te trekken het verhaal in. Regisseur Norlin weet
de ijzige kou van de sneeuwstorm mooi in
beeld te brengen, zodat je al snel meeleeft met de onderkoelde hoofdpersonages. Met name de jonge Zoey Yates steelt de show, want zij portretteert het jonge, bange meisje
zeer overtuigend.
Speciaal aan deze film is ook de gebruikte muziek. Deze is namelijk afkomstig van de bekende muzikant Nine
Inch Nails. Wist je dat hij—net als King—
zijn werk ook beschikbaar stelt voor
non-profit projecten? De zagende industrial-klanken passen prima bij de sfeer
die de film neer wil zetten.

Jaar van uitgifte:
2016
Speelduur:
10 min 53 sec
Film gebaseerd op:
Papsie / De Kindervanger (uit: Nachtmerries en Droomlandschappen)
Teaser:
Zie Vimeo
Voorbeeldscène:
Zie YouTube
IMDB-pagina

betreft.

De make-up van de vampiers is simpel, maar doeltreffend. Een paar rode ooglenzen, een bleke
huid, en natuurlijk de kenmerkende hoektanden. Geen overdreven special effects dus, maar precies genoeg detail om te overtuigen.
De verfilming is behoorlijk trouw aan Kings
verhaal; alle elementen komen erin terug,
en er is maar weinig veranderd ten opzichte van de brontekst. Toch drukt regisseur
Norlin er zijn eigen stempel op.
Kortom: een zeer waardige Kingverfilming!
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Lights Out

Rebecca dacht dat ze haar jeugdangsten achter zich
zou laten wanneer ze op zichzelf zou gaan wonen. In
haar jeugd was ze nooit echt zeker van wat wel en
wat niet werkelijkheid was wanneer het licht uitging. Haar broertje ervaart inmiddels dezelfde onverklaarbare en angstaanjagende gebeurtenissen die
zij ooit meegemaakt heeft. Een angstaanjagende
entiteit die een mysterieuze link heeft met hun
moeder, Sophie, is opnieuw aanwezig. Naarmate
Rebecca dichter bij het ontrafelen van de waarheid
komt, zijn ze allebei hun leven niet meer zeker wanneer de lichten uitgaan..

door Jeroen
Regie:
David F. Sandberg
Genre:
Horror
Cast:
Teresa Palmer,
Gabriel Bateman,
Maria Bello
en anderen
Film gebaseerd op:
korte film Lights out

In 2013 was er ineens de korte film Lights Out. De eerste versie duurt nog geen drie minuten maar won wel
een prijs voor de beste regisseur. De film is ook verschrikkelijk eng en heeft een beklemmende sfeer.

Jaar van uitgifte:
2016

Ik heb de film aan verschillende mensen laten zien, en
ze hebben me dat niet in dank afgenomen. De verhouding tussen spanning en schrikmomenten is bijna geniaal. Als we de recensie hier zouden stoppen zou het
cijfer een 9,8 zijn geweest...

Speelduur:
81 minuten

Helaas bedacht de regisseur
van deze geweldige korte film
dat hij hetzelfde trucje ook
wel kon uithalen met een film
van tachtig minuten. Helaas
is alleen een film langer
maken geen garantie voor
een goede film.
Het begin van de film is helemaal nog niet zo slecht en
heeft best wel een ongemakkelijke sfeer. Daarna wordt
het toch wat minder. Het
verhaal zelf is flinterdun en
uiteindelijk heb je de schrikeffecten wel gezien.
De briljante vondst van het lichtknopje kun je ook maar een aantal keer herhalen voordat het
vervelend gaat worden. Dit punt wordt al snel bereikt, ver voordat de film afgelopen is. De film
bewijst dat meer van hetzelfde niet altijd goed is. Ik had me toch wel erg verheugd op deze film,
en begon eraan met de verwachting dat hetzelfde gevoel dat de 2013 versie me had bezorgd me
ook nu weer koude rillingen zou bezorgen. Na een half uurtje wist ik zeker dat de 2016 versie bij
lange na niet het niveau ging halen. Wil je eens lekker griezelen zoek dan op Youtube naar Lights
Out 2013 en laat de 2016 versie links liggen……..
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Colofon
Handig om te weten
www.stephenking.nl
Contact
Fanclubmerchandise en verkoop
Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
Het Forum
Facebook
Kings Things
Redactie:
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,
Danny Paap, Jeroen de Vries, Vicky Smets
Mirjam Zwiggelaar en Marco Althuiszes
Illustraties:
Martine Bleijen
Eindredactie:
Chrissy van der Haven en Jan Janssen
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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 vóór 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 een 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.

