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Maart was een maandje vol drukte voor de fanclubcrew. Er wordt gewerkt aan
een nieuwe, modernere website: het beginnetje is er vast, maar het zijn 1200
pagina’s dus voor je het resultaat ook echt gaat zien duurt dit nog wel even…
Joe Hill was op de Comic Con in Utrecht, en
ook daar moesten we naar toe natuurlijk.

K ING
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2267 fans
1400 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Daarnaast is de boekenactie met ‘De Doos van
Herman’ ook weer bezig. Inmiddels zijn er al
meer dan 30 pakketjes gemaakt en verstuurd,
en de actie loopt nog steeds: er zaten namelijk
heel veel boeken in 4 bananendozen die we
kregen… De actie verloopt via onze facebookpagina, dus als je ook gratis boeken (tegen
verzendkosten) wilt hebben…?
Verder is het redelijk stil met Stephen King
nieuws, vandaar dat deze Kings Things vrij dun
is... Behalve dan natuurlijk dat FOX op 11 april
a.s. start met de tv-serie 22-11-1963. In de
USA draait de serie ook net, dus er kwamen
wat interviews en trailers voorbij.

DONATIES

Daarnaast is de cover voor Wisseling van de
wacht bekend gemaakt. Of er, net zoals in de
USA, ook een bewaarband om de trilogie wordt
gemaakt door Luitingh Sijthoff is nog afwachten.
In deze Kings Things lees je weer boek- en filmrecensies en is er een nieuwe
Luckey Quarter waarin een fan en diens verzameling centraal staat. Naast een
nieuwe prijsvraag en de nieuwtjes en kun je ALWEER nieuwe boeken winnen!
Dit keer kregen we 2 exemplaren van Celtica Publishing van het vorige maand
gerecenseerde boek ‘The Shaedon Resurgance, book I: The fall of Netherea van
Jeffrey Debris om weg te geven. En natuurlijk maken we bekend wie de boeken
van Tais Teng en Adrian Stone gewonnen hebben.

We wensen je weer veel leesplezier,
De Stephen King Fanclub crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

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

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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Wisseling van de Wacht

In een interview met de Miami
Harald sprak Peter Straub over
het derde boek in de Talismanserie, en het ziet er naar uit dat
dit nog lang niet klaar is.
‘Het hangt af van Stephen King’,
zegt Straub ‘of er een derde deel
komt. We zouden 3 of 4 jaar geleden al beginnen, maar ik kreeg
diverse problemen waardoor we
nog niet begonnen zijn. Maar
ideeën zijn er wel!’
Nog steeds afwachten dus...

Er komt een spectaculaire finale in de trilogie
van Bill Hodges, waarin Mr. Mercedes en De
Eerlijke Vinder de eerste twee delen zijn. Het
derde en laatste deel wordt verwacht in juni
2016. In het ‘Wordt verwacht’ overzicht vind je
details m.b.t. de ISBN-nummers, maar er komt
in elk geval weer een (tot 1000) gelimiteerde,
genummerde hardcover.
In het buitenland maken ze een mooie hoes om
de serie heen, en we hebben aan onze Nederlandse uitgever Luitingh-Sijthoff gevraagd of zij
dat ook gaan doen… Het is nog even afwachten
op dat antwoord… Dus duim met ons mee dat
hier een ‘JA’ op komt!

22-11-1963 serie op tv
11 April om 21:30 start de serie 22
-11-1963 in Nederland met een
dubbele aflevering op FOX; hopelijk kun je die ontvangen! Daarna
is de serie elke maandag te zien
om 22:00 uur. Mocht je in het
paasweekend naar de Dutch Comic
Con in Utrecht zijn geweest, dan
kon je daar de allereerste aflevering alvast bekijken. De meningen
over die aflevering zijn alleen
maar erg positief, dus dat belooft
wat.
Luitingh-SIjthoff is momenteel in
overleg met FOX over het omslagontwerp voor de boekuitgave die
eerder al in februari was gepland.
Het grote vermoeden daarom is
dat het boek ook in april verkrijgbaar zal zijn.
De serie, verfilmd naar het gelijknamige boek, heeft een
hoofdrol voor James Franko. Hij speelt Jake Epping, die
door middel van tijdreizen de moord op JFK probeert te
voorkomen.
Je hebt ‘m op tv al vast wel voorbij zien komen, de
‘save the date’ ofwel - de trailer voor de serie, maar
voor het geval je ’m gemist hebt?

Onze Zweedse collega (met Engelstalige website) is het
gelukt om een aantal acteurs en een crewmember te
interviewen. Lees het interview van Daniel Webber (Lee
Harvey Oswald), Lucy Fry (Marina Oswald), Sarah Gadon
(Sadie) en Bridget Carpenter (showrunner)
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Donkere Toren verfilming
Het zal je ook niet ontgaan zijn dat De Donkere Toren
nu eindelijk ook verfilmd gaat worden. Men is momenteel bezig met de casting.
Tom Tayler, een jonge nieuwkomer, is gecast voor de rol
van Jack Chambers, zoals je hier kunt lezen. Eerder was
al bekend dat de rol van
Roland wordt gespeeld
door Idris Elba, en de
Man in zwart door
Matthew Mc Conaughey
en Abbey Lee speelt de
rol van Tirana (in het
boek een kleine bijrol).
Aaron Paul zou de rol
van Eddy Dean krijgen.
Het ligt in de bedoeling
dat de film in februari
2017 klaar is.
Halverwege april wil
men
beginnen
met
filmen in Zuid Afrika.
De eerste film is niet gebaseerd op het eerste boek: het
lijkt erop dat de regisseur Nikolaj Arcel gaat beginnen in
het derde boek - Verloren Rijk. Toch zal de film beginnen met de eerste regel van het eerste boek:
The man in black fled across the desert and the gunslinger followed.
’Dat hoort gewoon zo’ zei Stephen King.
Op Twitter is de achtervolging alvast begonnen...
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UITSLAG! Wie won de boeken van
TAIS TENG en ADRIAN STONE
Tais Teng is een heel
beroemde schrijver
uit Nederland. Zo is
hij al jaren lid van
Het Griezelgenootschap, erg bekend van
kinderboeken. Maar
hij schrijft ook boeken voor volwassenen.
Hij woont in Amersfoort en is behalve
schrijver ook tekenaar
(zo maakt hij o.a. zijn
eigen boekcovers) en
beeldhouwer en hij
wil nog minstens honderd boeken schrijven. Hij neemt altijd de tijd om je boek
te signeren met een prachtige tekening van een draak of
heks. Een schip van bloed en barnsteen recenseerden we
in Kings Things van december 2015 en je kon een van de
drie exemplaren winnen die we van Zilverspoor mogen
weggeven!

K ING

FANCLUB

door Chrissy

Adrian Stone is het
pseudoniem van de
in Breda wonende Ad
van Tiggelen. Zijn eerste fantasy-boeken
schreef hij terwijl hij als
bedrijfseconoom werkte
bij ING. Tegenwoordig is
hij voltijds schrijver.
Hij schreef de Duivel
trilogie, die we allemaal
recenseerden toen ze
als afzonderlijke editie
werden uitgegeven:
Profeet van de duivel,
Zoon van de duivel en
Ziel van de duivel. Het net zo spannende tweeluik Rune
(de achtste god en de eerste god) kwam daarachteraan.
En, in april dit jaar komt het eerste deel (de klauw), van
MacGycker: een nieuwe trilogie die zich afspeelt in een
geheel nieuwe wereld.

Als je Een schip van Bloed en Barnsteen wilde winnen moest je het antwoord weten
op deze vraag: Waar heeft Tais Teng een hekel aan?
Het antwoord was natuurlijk: Hij houdt niet van vroeg opstaan en dan te moeten
ontbijten met koude spruitjes en lauwe karnemelk.
We kregen van uitgeverij Zilverspoor 3 exemplaren
om weg te geven, en dat doen we aan:
Ans Stier uit Beneden Leeuwen, Jan Winters uit
Neerpelt (B) en Wim den Oudsten uit Roermond.

Als je de Duivel-trilogie (omnibus) wilde winnen,
moest ons het antwoord sturen op deze vraag:
In zijn voorwoord op de website (2016: een jaar vol
fantastische beloftes) schrijft de auteur dat hij als
bestuurslid is betrokken bij een stichting. Welke
stichting is dat? Het antwoord: De Stichting ter bevordering van het Fantastische Genre. Dat wisten
ook Monique Kempen uit Landgraaf en Peter Singels
uit Amsterdam.

En voor de Rune-omnibus moest je antwoord geven op deze vraag: In de Duiveltrilogie heeft een bepaalde priester de hoofdrol. De held van die trilogie komt ook
voor in Rune, ondanks het feit dat hij al overleden is omdat Rune zich jaren later
afspeelt, wordt er nog altijd aan deze priester gedacht. Wat is zijn naam? Dat is
natuurlijk Marak Viervinger. Dat wist ook Marlies van der Schoor uit Zaandam.
Gefeliciteerd Ans, Jan, Wim, Monique, Peter en Marlies! Het gewonnen boek komt
zo snel mogelijk naar jullie toe.
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Win het (Engelstalige) boek van
Jefrey Debris
Het boek The Shaedon
Resurgance, book I:
The fall of Netherea van bijna 400 pagina’s
dik, kreeg vorige maand
van onze recensent Marco een dikke 8,5.
Het is in het Engels uitgegeven bij uitgeverij
Celtica Publishing, en
we kregen er twee
cadeau om aan onze
fans weg te geven.
Hiernaast kun je zien
wat je moet doen als je
in aanmerking wilt komen om dit boek te
winnen.

Link/urls:
uitgeverij

K ING

FANCLUB

door Chrissy

Ga naar de website van de
auteur en je zult zien dat
er heel veel meer te lezen
is dan berichten over of
van de schrijver alleen.
Hij houdt een blog bij
over wat hij doet in zijn
vrije tijd.
Surf door tot je de foto
van de auteur, die hier
links ook te zien is hebt
gevonden.
De vraag is: Wat is het
onderschrift bij deze foto
van de auteur?
Stuur je antwoord voor 20
april a.s. naar onze email:
fanclub@stephenking.nl
onder vermelding van:
Jeffrey Debris - the Fall of
Netherea winnen.

auteur

De doos van Herman
Ze kwamen weer binnen; drie dozen vol boeken van Herman. Dit keer zochten bijna 100 exemplaren een
nieuwe eigenaar. Op onze facebookpagina kon, en kun je nog reageren op de titels die er waren en zo
boeken winnen. We hebben al meer dan 25 fans blij kunnen maken met één of meer boeken die nog
ontbraken in hun verzameling.

Promoveren op Stephen King
Graag maken we je attent op een krantenartikel
over Joeri Pacolet. Hij deed negen jaar onderzoek
naar het werk van Stephen King en promoveerde
hier op aan de Radboud Universiteit.
Een interessant krantenartikel, en we hebben Joeri
dan ook uitgenodigd om op onze komende
Fanclubdag in oktober/november a.s. (exacter kunnen we helaas nog niet zijn) van de partij te zijn en
hier eens wat meer over te vertellen.
Al weer heel wat jaren geleden zat hij (met het witte overhemd) samen met Thomas OldeHeuvelt en
Chrissy (onze secretaris) in een aflevering van
‘De Leescoupe’ om te vertellen over je favoriete
boeken: in ons geval duidelijk Stephen King.
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing Prijsvraag februari
Vorige maand hadden we de gemakkelijke prijsvraag
in de geschiedenis van Kings Things! Je moest op
zoek naar een twitterberichtje van King over de
FAQ’s op zijn website en ons vertellen wat de vraag
was die hij stelde. Dat berichtje stond op de voorpagina, dus dat was niet te missen!

Dat had ook Janna Berghorst gezien en die wilde graag het boek De vrouw die niet opgaf
van Val McDermid winnen. Het komt zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag april
Vul onderstaande puzzel aan tot er in elke rij en in elke kolom drie vampiers, drie mummies en
drie skeletjes staan. De emoticons in de gekleurde vakjes dulden geen gelijken in de aangrenzende vakken onmiddellijk boven, onder, links en rechts van hen.
Als oplossing stuur je ons de derde regel vanaf bovenaf (tussen de pijltjes).

Stuur je antwoord vóór 20 april 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag april”. 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. Rune trilogie van Adrian Stone
2. Kiranne - Aankomsttijd onbekend van Yosh Elm (leesexemplaar)
3. Drakenzieler van Cocky van Dijk (leesexemplaar)
Pagina 6
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2015

Datum:

Soort:

Details:

Februari 2016

Boek

22-11-1963 midprice met filmomslag (cover nog onbekend)
Paperback 12,50
ISBN: 9789021018584
Verfilmd door J.J. Abrams

Mei 2016

Boek

De eerlijke vinder Midprice
Paperback 10,00
ISBN: 9789021018058

7 juni 2016

boek

Wisseling van de Wacht - 3e
deel in de Bill Hodges trilogie.
416 pagina’s.
9789024572830 E-book
9789024572823 Paperback
9789024572816 Gebonden,
gelimiteerd genummerde editie

Vertraagt
LuitinghSijthof is in
overleg met
Fox over
omslagontwerp
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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 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!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (Dankie Sai!) en wordt 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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Hoe lang ben je al King-fan, Ron Booden en hoe komt dat zo?

Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Ik ben al Stephen King fan sinds ik de film Carrie heb gezien, dus dat is al sinds eind
jaren ’70. Veel films volgden en er lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Ik
vind ze nog steeds leuk. Na de film Carrie ben ik zijn boeken gaan lezen en niet meer gestopt.
Het is elke keer weer een feest om in een nieuw boek van SK te gaan beginnen. En wegleggen, er
moet ook wel eens gewerkt worden, blijft erg moeilijk.
Wil je ook eens je verzameling showen en antwoorden op deze vragen? Mail naar dit adres!
Werk/School: werk in een boekhandel

Leeftijd: 57 Woonplaats: Uithoorn

Wat is je favoriete boek en waarom?
Lastig kiezen, het zijn er zoveel, de beste drie dan ok? Het – 22-11-1963 en Mr. Mercedes.
Het omdat Pennywise zo geweldig leuk griezelig is. Lekker dik boek waarin alle tijd wordt
genomen om alle karakters goed te leren kennen. 22-11-1963 omdat deze dag nog altijd de
gemoederen bezig houdt (wat als.....) en SK hier handig gebruik van maakt en er, ondanks het
tijdreizen, een geloofwaardig verhaal van weet te maken. Leuk detail is dan ook dat de hoofdrolspeler een paar kinderen uit het boek Het tegenkomt. Iets waar SK een meester in is: het
verwijzen naar andere boeken. En Mr. Mercedes omdat SK hier een totale andere weg bewandeld en dat hij dat dan ook nog eens heel goed doet. Een hele goede detectiveroman.

Ron
Booden
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!
Ron gaan we blij maken
met een setje fanclub
merchandise:
Een ijskrabber, pen,
boekenlegger en
winkelwagenmuntje
komen jouw kant op
Ron!
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Wat is je favoriete film en waarom?
Weer zo’n moeilijke keuze, ik hou het maar op The Shining (met Jack Nicholson), maar ook
The Shawshank Redemption en The Green Mile horen wat mij betreft tot de besten. The Shining, tja, een echte klassieker, ook al vond hij zelf dat de film het boek geen eer aan deed.
Het personage wat Jack Nicholson hier neerzet is m.i. briljant. The Shawshank Redemption
alweer een klassieker! Tim Robbins en Morgan Freeman op hun best. Geweldige film over hoop
en geduld, erg veel geduld. The Green Mile is erg goed van opbouw. Hele enge dader en hele
lieve, zachtaardige man die beschuldigd wordt van de moorden gepleegd door de eerste. Mooie
rol voor Tom Hanks als hoofdbewaker die weet van de onschuld, en er alles aan probeert te
doen om het onvermijdelijke te voorkomen.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Tja, dat kan je wel zeggen ja, zowel de boeken als de films. Op dit moment heb ik 92 boeken,
waarvan 9 graphic novels en 2 boeken heb ik ‘dubbel’, t.w.: Het en De Beproeving, beide opnieuw uitgebracht in een herschreven versie. Het aantal films staat nu op 72 waarvan 26 op bluray. Om alle films te kunnen afspelen heb ik nu ook een regiovrije blu-ray speler, dus ook regio
1/A kan ik bekijken.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Volgens mij mis ik geen (Nederlands) boek, behalve dan de graphic novels van de Donkere
Toren, waarvan de uitgever helaas heeft besloten de serie niet af te maken hier in Nederland.
Maar ik mis jammer genoeg wel de film: “No Smoking” uit 2007. Kom ik vast nog wel een keertje tegen. Verder alle Dollar-Baby’s. Wat zou ik die graag willen hebben!
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Verder lees ik graag: Joe Hill (vanzelfsprekend), Jussi Adler-Olsen (de ‘Q’-serie), Dan Brown,
John Boyne en Blake Crouch waarvan ik deze laatste aan alle King lezers wil aanraden.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik ben met jullie in aanraking gekomen toen ik een keertje het internet afspeurde naar wat ik
allemaal nog mistte in mijn verzameling
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de Fanclub?
Dat SK een keer een Oscar wint voor beste script of screenplay writer.
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?

Ik zou hem de volgende vraag stellen:
“Wilt u even ALLES uitbrengen wat u
nog op de plank heeft liggen?”
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Ga als fanclub svp nog heel lang door.
De nieuwsbrief is iets
waar ik altijd naar uit
kijk!
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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 16 februari 2015.
From A Buick 8, recensie door Neil Williams
Hoeveel van jullie herinneren zich wanneer ze hun eerste Stephen King gelezen hebben?
Ik? Ik kan je de precieze datum geven. Dat is namelijk de avond van de 12de april 1988.
Zoiets toe te geven zou kunnen klinken alsof ik door King geobsedeerd ben. Verre van dat, voor het
accepteren van de uitnodiging om bij te dragen aan dit project ik was ik de eigenaar van maar één
boek van de man. En dat ("Pet Sematary", voordat u het gaat vragen) was niet eens het boek van
hem dat ik heb gelezen. Die bijzondere eer behoort toe aan één van zijn eerdere successen.
Dat andere boek was aan mij uitgeleend door de vriendin van een vriend nadat we naar een rockoptreden in The Apollo in Ardwick Green, Manchester gingen (dit was in de dagen voordat zakelijke
sponsoring er voor zorgde dat de club om de paar jaar werd hernoemd). Op een bepaald punt in
het gesprek van die avond ging het over horror (Dat Alice Cooper de hoofdact was kan er iets mee
te maken hebben gehad) en het werk van Stephen King. Ongetwijfeld geschokt dat mijn enige
contact met de auteur had bestaan uit films en televisieverfilmingen van zijn werk (en een
verschijning in Romero’s "Creepshow"), bood de vriendin mij aan om een boek van haar te lenen
waarvan ze dacht dat het me waarschijnlijk wel op de goede weg zou brengen.
Dat boek was “Salem’s Lot”.
Ik vond het heel leuk. Ik las het in een paar weken uit (snel voor mij) en gaf het terug aan mijn vriend. Echter niet aan het
meisje. Ze had haar tassen ingepakt en verliet hem een paar dagen eerder. Ik heb haar nooit meer gezien en weet niet eens of
ze ooit haar boek heeft teruggekregen.
Dus waarom ben ik niet doorgegaan met het lezen van Kings werk? Het is een vraag die redelijk is en waarop ik geen bevredigend antwoord heb.
Ik heb echt wel een soort van gevoel voor waar het horror fictie betreft.
In het voortgezet onderwijs heb ik gelezen en hield van George R Martins "Fevre Dream" en van McCammons "They Thirst". Ik
herinner me zelfs dat ik James Herberts "The Dark" behoorlijk goed vond en er was iets van Dean Koontz (dat het woord Duisternis in de titel zou kunnen hebben gehad). Maar hoeveel ik ook heb genoten van deze boeken, ik heb nooit een ander woord
gelezen van hun auteurs, tot aan deze dag.
Toen ik me voor het eerst vrijwillig aanmeldde om iets te schrijven voor dit project, had ik de keuze uit een aantal van Kings
mooiste (of zo is mij verteld) werken. Ik hoefde niet zo nodig er zelf één te kiezen, dus stelde ik voor dat er mij één werd
toegewezen, en welke dat dan was zou ik reviewen.
Ik kreeg “Doctor Sleep”.
Geweldig, dacht ik. Een recente uitgave en één die redelijk goed ontvangen was, zoveel wist ik er al van. Er was slechts één
probleem. Ik wist ook dat het een vervolg op "The Shining" was. Wat ons weer terug brengt naar het begin. Ik had ooit maar
één boek gelezen van Stephen King en, zoals u nu weet, "The Shining" was het niet. Schrijven over het vervolg, terwijl alles
wat ik kan toevoegen aan deze recensie over zijn voorganger door Kubrick gevormd was en met een Jack Nicholson
glimlach, leek totaal verkeerd. Dus ging ik terug, pet in de hand. En vanwege mijn zonden werd gesuggereerd dat ik deze in
plaats daarvan recenseer.
“From A Buick 8”.
Ik had er zelfs nog nooit van gehoord. Verdomme, ik had niet eens de filmversie gezien (Ja, ik weet dat er geen één is –
althans, nog niet). Op de omslag staat een gestileerde afbeelding van een vintage Amerikaanse auto, koplampen stralend, in
volledige ' Ik-ga-over-je-heen-rijden' "Christine" "modus. Ik bestelde het boek online en kon de verleiding weerstaan om een
kijkje te nemen bij de andere reviews - hoewel ik het niet kon helpen dat ik de drie sterren opmerkte. Zelfs ik weet dat alles
wat Stephen King schrijft altijd vier sterren en hoger krijgt. Natuurlijk is altijd niet helemaal van toepassing voor dit boek.
Zoals nu voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, ben ik geen aanhanger van wat King produceert. Ik heb geen referentiekader
over de vraag hoe dit boek met de rest van zijn oeuvre verbonden is. Als er toevallig ideeën of motieven van Kings andere fictie worden aangehaald in dit boek zal ik ze ongetwijfeld gemist hebben. Het boek staat of valt op zijn eigen merites.
King laat het verhaal zich niet afspelen in zijn belangrijkste (Maine) New England thuisgrond, maar verhuist naar Pennsylvania
om het verhaal te vertellen over de D Troop. Het vertelt de gebeurtenissen rond een Buick Roadmaster uit 1953, die is
opgeslagen in een loods achter de barakken van de lokale politie sinds 1979.
Klinkend als iets uit de pagina's van John Keels "Mothman Prophecies", verschijnt de Buick voor het eerst bij een lokaal tankstation, gereden door een mysterieuze, in zwart geklede man (Kings eigen Indrid Cold?) die onmiddellijk in het niets
verdwijnt na het instrueren van de pompbediende om de auto 'vol te gooien'.
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KING FOR A YEAR
Het wordt heel vlug duidelijk dat, ongeacht wat de
omslag van het boek zou kunnen suggereren (vertrouw
nooit de kunstenaars die de omslagen maken, ze zullen
u altijd op een dwaalspoor brengen), dat King niet bezig is met ons terug naar "Christine" moordende auto
gebied te brengen. Het probleem is dat de Buick, bij
nader inzien, helemaal geen echte auto lijkt te zijn.
Het stuurwiel is te groot, het dashboard, de besturingselementen en de motor zijn er alleen voor de show.
Waar de man in het zwart ook vandaan kwam, het lijkt
steeds onwaarschijnlijker dat hij daar vandaan reed.
Terug op de kazerne blijkt de Buick meer te zijn dan
alleen een onoplosbare replica. De temperatuur in de
schuur daalt om onverklaarbare redenen en de leden
van D Troop zijn getuige van krachtige lichtshows die
afkomstig zijn van het voertuig zelf. Maar dat is niet
het ergste, want soms komen er met de lichtshows
vreemde, angstaanjagende dingen (meestal dood of
stervende) mee, die duidelijk niet inheems zijn in
Pennsylvania. De Buick lijkt te fungeren als een soort
van kosmisch kattenluikje. En net als een kattenluikje, zwaait het naar binnen en naar buiten.
Het verhaal bestaat uit een verscheidenheid van verschillende vertellers, die het verhaal vertellen aan de jonge Ned Wilcox zoon van Curtis Wilcox, een lid van D Troop die, tijdens de uitoefening van zijn werk, een jaar eerder was gestorven. King
geeft elke verteller behulpzaam een eigen hoofdstuk dat hun naam draagt en of plaatsvind is in het heden of het verleden.
Het verleden beslaat elk gewenst moment in de voorgaande 25 jaar van het verhaal - en het heden, wat eigenlijk ook toen is.
Omdat de hedendaagse elementen van het verhaal zich afspelen in 2002. Snap je dat? Goed.
De roman richt zich uitsluitend op de D Troop, zelden verlaat het verhaal de kazerne. Echtgenotes en ander niet-dienstdoendpersoneel lijken alleen in naam te bestaan. Sandy, de voornaamste verteller, lijkt geen leven te hebben buiten zijn werk. De
locatie van D Troop lijkt ook te zijn geïsoleerd van de rest van de bevolking. Dat zou kunnen zijn hoe dingen werken in de
staat Pennsylvania, maar ik kan me voorstellen dat in de loop van 20 jaar, een auto die af en toe heeft reden om licht en
monsters uit te spugen, de aandacht van een bredere gemeenschap zou hebben getrokken. Niet in Statler, Pennsylvania blijkbaar. Hier bleef het een goed bewaard geheim van alle medewerkers die D Troop in het verleden heeft gehad in ongeveer de
afgelopen 20 jaren. Moeilijk te geloven dat ze dit allemaal voor zichzelf hielden en zelfs na een paar drankjes de neiging konden weerstaan om iedereen op de hoogte te stellen van die rare auto die bij hen in de loods staat.
King had de eerste versie klaar in 1999. Op 19 juni van datzelfde jaar, kwam Kings leven bijna ten einde toen een afgeleide
bestuurder de auteur aanreed toen hij langs de Route 6 in de buurt van zijn huis in Lovell, Maine liep. Wat nu kan worden gezien als één van de mindere werken van King, was bijna zijn laatste geweest.
King voltooide de roman tijdens zijn herstel, en het is verleidelijk om iets van zijn eigen bijna dood ervaring in het verhaal te
lezen. Het omvat een gruwelijke dood door een dronken bestuurder waarnaar wordt verwezen in het hele boek - King zegt dat
dit werd geschreven vóór zijn ongeval. Het is een verhaal dat zich met het lot en de gevolgen daarvan bezighoudt. King zelf
heeft het in het Nawoord van de auteur "een bespiegeling over de in wezen ondoorgrondelijke aard van gebeurtenissen in het
leven, en over de onmogelijkheid om een samenhangende betekenis in die gebeurtenissen te vinden" genoemd. Wat jonge Ned
wil horen, als hij met Sandy, Arky, Huddie en Sheila op de rookbank buiten de D Troop kazernes zit, is een goed verhaal - met
een begin, een midden en een einde. Een verhaal dat hem van de antwoorden die hij zoekt zal voorzien. Ik vermoed dat dat is
wat de meeste van de lezers die drie of minder sterren gaven ook zochten.
De onkenbare elementen van het verhaal blijven dat ook. De enige manier waarop het verhaal anders zou kunnen zijn geëindigd, zou zijn geweest om de Buicks mysterieuze berijder aan het einde opnieuw te laten verschijnen en alles uit te leggen
wat eerder gebeurd is, zowel aan de beschaamde agenten als aan de lezer. Maar dit is niet een slechte jaren zeventig politieserie. Die losse eindjes lijken daar niet eens op, zoals Kings toespelingen op de kettingen die de karakters verbinden. Zij blijven hun reis voortzetten, lang nadat je het boek hebt gesloten.
Zelfs als dit niet King op zijn best is, is het nog steeds een intrigerend idee, innemend verteld. De langzame opbouw en het
gebrek aan antwoorden zorgt er waarschijnlijk voor dat veel lezers afhaken. Maar King maakt dit duidelijk vanaf het begin,
dus het is oneerlijk om je hierdoor te kort gedaan te voelen. Ik denk dat het in feite werkt vanwege de vragen die onbeantwoord worden gelaten. Zo is het leven.
Dus, gebaseerd op dit boek, kon ik overgehaald worden om meer Stephen King te gaan lezen?
Zeker, waarom niet. Maar waarschijnlijk zou ik 27 jaar geleden precies hetzelfde gezegd hebben.
----Neil Williams werd geboren in Cheshire en woont daar nog steeds woont met zijn vrouw en jonge dochter. Wanneer hij niet
schrijft ontwerpt Neil boek omslagen en hij kan worden gevonden op het net op zijn website.
Zijn debuut roman, The Derelict, werd in 2014 gepubliceerd door Pendragon Press.
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De Eerste mens - trilogie - van Richard Bintanja
Richard Bintanja is in het dagelijks
leven klimaatonderzoeker voor het
KNMI, en schreef tientallen wetenschappelijke artikelen over het
veranderde klimaat. Zijn Antarctische ervaringen (hij maakte drie wetenschappelijke expedities) inspireerden hem tot het schrijven van
zijn eerste roman Poolreizen, waarna
het schrijven hem niet meer losliet
en hij ook de boeken Gedachtenrijk
en Zoeken naar stilte schreef.
In november 2015 verscheen het eerste deel van een sciencefictiontrilogie: De eerste mens. Zijn website is
nog niet helemaal bijgewerkt met deze informatie (hint!). Hij heeft
het vast te druk met schrijven met het vervolg op dit laatste boek,
maar voor meer informatie over hierboven genoemde romans kun je
er prima terecht.
De Eerste mens is dus het eerste deel van een trilogie, en Bintanja’s
eerste uitstapje in zijn schrijfcarrière naar het Sciencefiction genre.
Ik ken de romans persoonlijk verder niet, maar het SF-genre is prima
leesbaar.
Het verhaal gaat over Kate, die alleen wakker wordt, totaal zonder
herinneringen, in een haar onbekend landschap. Ze weet haar naam
niet eens, en het duurt enkele dagen voor ze zich weer wat simpele
dingen kan herinneren. De hut waarin ze wakker is geworden stinkt en
ze vlucht. De vergelijking met Jack Lance’s Hellevanger houdt daar
ook gelijk op, want zij ontmoet John, die hetzelfde is overkomen en
die zijn weinige water en voedsel met haar deelt. Hij heeft nog andere mensen gezien, en wil naar ze op zoek, waarna ze samen verder
optrekken. Het landschap wordt steeds vreemder en vijandiger.
Ze ontmoeten nog meer lotgenoten, die ook allemaal alleen in een
stinkend hutje wakker zijn geworden en zomaar hier neergezet lijken
te zijn. Mede dankzij hen leert Kate haar verleden, en daardoor
tevens zichzelf, steeds beter kennen. Samen proberen ze (John,
Richard, Mary en later ook het kleine meisje Lisa) een uitgang te vinden, maar die lijkt er niet te zijn. Na talloze ontberingen staat ze
eindelijk oog in oog met haar ontvoerders en realiseert ze zich dat de
waarheid, evenals de toekomst, haar toekomst, nog onwerkelijker is
dan ze al vreesde…
Opvallend in het boek is dat elk nieuw hoofdstuk op een rechterpagina begint, waardoor er soms 1,5 witpagina tussen twee hoofdstukken
zit. Eindelijk weer eens een boek zonder spelfouten: het verhoogt
mijn leesplezier, terwijl het toch zo normaal zou moeten zijn!
Bintanja heeft een lekkere schrijfstijl. Niet te lange volzinnen, niet te
grote hoofdstukken en een lekker tempo dat toewerkt naar het plot.
Maar, die weten we aan het einde van het boek nog niet, omdat het
nog een vervolg krijgt. Maar het eindigt met een lekkere cliffhanger
dus we zullen moeten wachten tot de rest van de serie verschijnt.
Het groepje onderneemt een tocht naar de uitgang, maar steeds
vallen er slachtoffers: de schrijver is niet bang om karakters, soms op
spectaculaire wijze het hoekje om te laten gaan. Ook de stoere
helden ontkomen er niet aan… en dat maakt het extra spannend.
Zonder wat te verklappen: Kate blijft wel de hoofdpersoon (tot nu
toe) en gaat in elk geval nog door naar deel twee. Lisa is een groot
vraagteken, ook in het verhaal. Omdat zij niet veel praat weten we
ook erg weinig van haar en krijgt ze nog weinig diepgang.
Maar dat er iets niet in de haak is met deze rare, gevaarlijke wereld,
waarin mensen die uit hun eigen leven worden gerukt en hier worden
neergezet, is wel heel erg duidelijk! Wat de reden hiervan is, en wie
er achter zitten is nog een groot raadsel, en ik ben wel erg benieuwd
hoe de schrijver dit een vervolg gaat geven…
Een mooie 8 voor dit eerste deel; en benieuwd naar de rest!
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Drakenzieler boek 2 - trilogie - van Cocky van Dijk
Met plezier begon ik aan het tweede deel in de trilogie Drakenzieler. Na het lezen van het eerste deel, was ik benieuwd hoe
het verder zou gaan met Fenna.
Zij probeert haar leven weer op te pakken en dat gaat met
vallen en opstaan. Ze moet wennen aan de nieuwe staat van
haar lichaam, na haar ervaringen met de Witte Draak en de
spiegelpoorten. Ze heeft hierdoor ook wat drakenschubben in
haar gezicht (wat mooi terugkomt op de cover van het boek).
Net nu ze denkt dat ze het geluk weer heeft gevonden, dreigt
haar alles door de vingers te glippen. Ze raakt haar zicht kwijt
en Arlans liefde, die ze het meeste koestert. Ze heeft zichzelf
niet meer onder controle, haar krachten slaan op hol. En dan
knalt alles uit elkaar.
Gille is de enige overlevende van de Kring (in het eerste deel
was het laatste dat we van hen lazen dat hun lichamen in grote
stapels in brand werden gestoken, nadat zij de strijd hadden
verloren). Vastbesloten zijn Meesters gedachtengoed uit te
dragen en nieuw leven in te blazen, stuit hij op zijn Meesters dagboek. Bijgesloten zijn drie amuletten. Na bestudering blijkt dit
een duistere erfenis te zijn waarin grote krachten verborgen liggen. Gille zint op wraak. Op Fenna, op de Drakenburcht…
De vijand van Fenna is in dit deel Gille. Die heeft de wens om
weer familie en vrienden te hebben, maar ook de wens om wraak
te nemen op Fenna. Alles moet hiervoor wijken… Zijn inmiddels
beste vriend Jerko is het niet helemaal eens met Gilles praktijken, maar helpt hem toch aan een leegstaand huisje en aan eten.
Hij is een beetje vreemd, die Gille… hij zet het hoofd van zijn
oude meester op een staak, en praat tegen hem. Duidelijk een
gevaarlijk type waar je liever niet mee te maken wilt hebben. En
hij wordt vriendjes met de Dolende Zielen uit de schemerwereld.
Dat kan niet goed gaan… dat voel je aan alles. Een mooie spanning
wordt opgebouwd tot een prachtige climax met deze verhaallijn.
Het tempo van dit verhaal ligt wat lager dan in het eerste deel
het geval is. Toch houd de spanning je vast, maar komt er wat
meer verdieping in de karakters (zeker die van Fenna en Arlan),
maar ook Eames krijgt een grotere rol omdat hij hoofd van de
Drakenburcht wordt. Meester Vorric blijft een sacherijnige vervelende kerel met een minderwaardigheidsgevoel omdat hij niet het
hoofd van de burcht werd. Draak Aureolus is een fantastisch en
geduldig beest die het beste voor heeft met Fenna. Zonder iets te
verklappen komt er halverwege het boek een mooie verrassing.
Die zag ik niet aankomen, maar maakte wel dat ik nog gretiger
doorlas. Het is mooi beschreven.
Ik had het eerste deel nog maar net uit, dus de gebeurtenissen
stonden me nog wel duidelijk voor de geest, maar een kleine samenvatting of terugblik op de eerdere gebeurtenissen had misschien geen kwaad gekund. Het enige andere minpuntje is ook dat
bij dit boek de eindredactie wat beter had gekund. De foutjes
verstoorden mijn leesplezier niet echt, maar je oog blijft er (bij
mij althans) wel steeds op hangen.
Het boek heeft een super spannend einde. En, omdat het een
trilogie is, natuurlijk met een lekkere gemene cliffhanger. Dat
waardeer ik enorm, maar baal er net zo hard van eigenlijk, want
dit keer moet ik toch echt geduld hebben om te weten hoe dit
gaat aflopen: het derde deel verschijnt waarschijnlijk pas in augustus dit jaar.
Al met al, is dit tweede deel beter dan het eerste. De Drakenburcht en de karakters hebben meer diepte gekregen. Het is wat
complexer gemaakt en heeft een lekker gemene onderliggend
thema: wraak.
Ja het is fantasy, maar het is best spannende fantasy. Een beter
cijfer dan het eerste deel heeft het zeker verdiend: een dikke 8.
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Familiegeheimen- Shirley-Ann van Wingerden
Het derde deel van de Zwart Bloed Trilogie heet Familiegeheimen. En dan lees je zo’n boek uit en dan kom je tot
de ontdekking dat het hier helemaal geen trilogie betreft.
Ik ben dan ook zeer verheugd hier te kunnen melden dat
er nog meer delen aankomen. Schijnbaar is Shirley-Ann
nog lang niet klaar met het ingewikkelde leven van Anne
Sommer.
In dit deel draait het vooral om de vampier Jackie, om de
familie van Anne en natuurlijk ontbreekt ook nu onze grote vriend Dion de Winter niet.
Anne ziet zich genoodzaakt om met vliegende vaart richting België te vertrekken zonder iemand in te lichten.
Inmiddels heeft ze een beschermer gevonden in oudpolitieagent Diego, die nu een vampierendoder is
geworden. Ook hij weet echter niet waar Anne zich
bevindt, waardoor Anne in een levensgevaarlijke situatie
terecht komt. Onbedoeld vallen er weer slachtoffers en ze
heeft geen andere keus dan zich te wenden tot de man
van wie ze had gehoopt hem nooit meer te hoeven zien.
De grote finale van dit deel vindt plaats in de Belgische
Ardennen waar de hele familie Sommer bijeen is om de
verjaardag van de moeder van Anne te vieren. Ook Dion is
daar aanwezig en hij heeft zich geïntroduceerd als de
verloofde van Anne. De hele familie is gek op hem en dat
maakt het voor Anne en haar nichtje Lotte een moeilijk
verhaal om iets tegen hem te beginnen.
En ik had na deel 2 al het vermoeden dat we nog verrast
zouden worden door de rare broer van Anne. Nou, ik kan
je verzekeren dat het nog vreemder in elkaar zit dan ik
kon vermoeden. Maar dat er iets niet helemaal in orde is
met die broer, dat wordt in dit deel haarfijn uit de
doeken gedaan.
Ook dit deel zit weer vol spannende en schokkende
gebeurtenissen. Het verhaal verloopt vlot en blijft uitnodigen om door te lezen. Wel wordt er iets te veel heen en
weer gesprongen tussen de diverse locaties/personages.
Je moet dus wel je aandacht erbij houden. En als je
horror, erotiek, vampirisme en allerlei andere soorten
monsters nog niet genoeg vond in de twee vorige delen,
dit deel heeft een vleugje van 22-11-1963, het boek dat
Stephen King schreef over de aanslag op J.F. Kennedy.
Nieuwsgierig wat de connectie is? Ik zou zeggen: “Lees
familiegeheimen!”
Ik kan in ieder geval al vast niet wachten op het verschijnen van deel 4 om te lezen hoe het verder gaat. Het
derde deel krijgt van mij een dikke 8.
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De Doodsvogel van Samuel Bjork

Een moord die veel weg heeft van een obscure rituele moord komt
op het bordje van kettingrokende rechercheur Holger Munch en
zijn onderzoeksteam te liggen. Een cruciale rol hierin is weggelegd voor superrechercheur Mia Krüger, die met haar speciale
kwaliteiten in menig moordzaak de doorslag gaf bij het opsporen
van de dader. Klein nadeeltje: Mia worstelt enorm met haarzelf.
Moordneigingen, verslaving en door haar baas opgelegde psycholoogbezoekjes die ze kan missen als kiespijn. Met weinig aanknopingspunten grijpen ze elke strohalm om een stapje dichterbij te
komen.
Het team komt terecht op de zorgboerderij voor kwetsbare jongens en meisjes, waar een van de bewoonsters het vermoorde
meisje blijkt te zijn. Terwijl Munch zich in de zaak vastbijt, zit
zijn dochter in een emotionele huwelijkscrisis en komt hierdoor in
aanraking met discutabele figuren die haar thuistoestand, al was
het maar voor even, doen vergeten. Het onderzoeksteam van
Munch komt stapje voor stapje meer te weten over de omstandigheden en mogelijke verdachten, echter zonder tastbaar resultaat.
Dit tot grote frustratie van Holger en zijn team. Totdat er een
gruwelijk filmpje opduikt. Er is nog net de contouren van iemand
te zien gehuld in uilenveren, de doodsvogel. Dit filmpje zorgt ervoor dat de rechercheurs nog fanatieker en dieper in de zaak
duiken. Waar ze uiteindelijk in terecht zijn gekomen, had niemand van de geharde rechercheurs maar enigszins kunnen bevroeden.
Het is eerst even zoeken naar de snelweg waarop deze thriller
zich bevindt. De moord, kennismaken met de hoofdfiguren van de
voorstelling, de theorieën. Het duurde even voordat ik in het boek
zat. Maar niet lang daarna word je bij de strot gepakt en zit je
bijna in de hoofden van Holger en Mia. Samuel Bjork doet een
goede zet om tussen de regels door veel aandacht te schenken aan
zijn personages. Het is niet alleen de moord die opgelost moet
worden, ook de mensen die dit klusje moeten klaren, worden op
de voet gevolgd en hun eigen motieven en achtergronden worden
op een scherpe manier in het verhaal geweven. Sterk. Niet alleen
Holger en Mia, maar ook de andere leden van het team hebben zo
hun eigen privébesognes. Voor mij werd het duidelijk dat dit een
thriller + is.
Wat een toegevoegde waarde is het als de hoofdpersonen niet
enkel oppervlakkige speurneuzen zijn, maar mensen van vlees en
bloed die allesbehalve perfect zijn. De rit die de speurneuzen
moeten afleggen is intens. Je maakt het als lezer van dichtbij
mee. Niet alleen denk je mee in de hoofden van de personages,
soms sta je net als de hoofdfiguren perplex van wat er allemaal
gebeurt, ben je evenveel gefrustreerd als het onderzoek maar
geen harde aanknopingspunten oplevert en zeer stroperig verloopt. De spanning wordt gedoseerd opgevoerd, met zorgvuldig
gekozen momenten van opwinding als Holger en zijn mensen heel
dicht bij een oplossing lijken te zijn. Lijken, want het beste wordt
echt bewaard tot het laatste. Alles om je heen staat stil, een ijzingwekkend gevoel vult elke porie van je huid, de bladzijden
vliegen zo snel door je vingers dat het omslaan van de pagina’s
bijna niet meer bij te houden is.
Een slimme opbouw, interessante hoofdpersonen, een lugubere
moord, en een zorgvuldig opgebouwde spanning geven deze rijke
thriller veel kleur. Maar pas op: weet waar je aan begint. Als je
eenmaal in het verhaal zit, is er geen ontsnappen meer aan. En
het is niet alleen spannend, maar ook gruwelijk en weerzinwekkend.
Wie durft?
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Dead Snow 2 - Red VS Dead

door Jeroen
Martin is de enige overlevende van
het gevecht met de nazi zombies
uit het eerste deel en wordt door
de politie verdacht van het vermoorden van zijn vrienden. Maar
er is ook goed nieuws: zijn met de
kettingzaag afgehakte arm is er
weer aangezet. Helaas blijkt het
de arm van nazi generaal Herzog
te zijn. Intussen gaat de aanval van
de nazi’s door en Martin roept de
hulp in van de Amerikaanse zombie squad. In een poging de opmars
van de nazi's te stuiten wekt Martin Russische doden tot leven,
waarmee alles gereed is voor de
grote confrontatie.…...

Regie:
Tommy Wirkola
Genre:
Horror / komedie
Cast:
Vegar Hoel, Ørjan
Gamst, Martin Starr
en anderen
Film gebaseerd op:
Dead Snow (Død snø)
uit 2009
Jaar van uitgifte:
2014
Speelduur:
100 minuten

Martin heeft niet echt een geweldige vakantie in de
eerste film, eerst vermoordt hij per ongeluk zijn
vriendin met een bijl, terwijl ze worden belaagd
door nazi zombies. Vervolgens zaagt hij zijn eigen
arm eraf met een kettingzaag.
In deel twee weet Martin als enige overlevende te
ontsnappen aan zijn belagers, maar in het gevecht
tijdens zijn vlucht belandt de arm van Nazicommandant Herzog in zijn auto. Als Martin in het
ziekenhuis bijkomt hebben de artsen de nazi-arm
aan zijn lichaam genaaid.
Deze arm blijkt de krachten te hebben om de doden
weer tot leven te wekken en hiermee kan Martin zijn
eigen zombie leger opzetten om tegen de nazi's te
vechten. Wie het eerste deel heeft gezien weet wat
‘ie ongeveer kan verwachten.
Helaas is in dit deel de verhouding tussen humor en
horror een beetje zoek. De eerste film wist nog een
lekkere sfeer neer te zetten en was op sommige
momenten zelfs best spannend. Nu is de regisseur de
weg compleet kwijt. De film is op geen enkel moment
meer spannend en ook niet echt lachwekkend.

De zombies zien er erg goed uit, daar ligt
het absoluut niet aan. Het verhaal is niet
geloofwaardig meer, de gevechten zijn
over de top en dan helaas niet in de goede zin van het woord.
Al met al bevestigt deze film dat meer
van hetzelfde niet automatisch inhoudt
dat de film er ook beter van wordt...
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Martine liet zich voor deze compositie inspireren door het verhaal Salems Lot
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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,
Mirjam Jonkman 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 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.

