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Terwijl het eindelijk echt lente wordt, is het weer tijd voor een nieuwe Kings
Things. April doet wat íe wil, en het boekenwereldje ook :) We kwamen er
afgelopen maand achter dat er nog twee titels als POD (printing on demand)
verkrijgbaar zijn. Dat betekent, dat het boek pas gedrukt wordt (in een heel dure
printer) als er een bestelling voor is. Er volgen er nog meer, meldde Luitingh
Sijthoff, en daarover horen we later pas meer. Als je verschillende covers verzamelt, kun je nu een andere versie van Satanskinderen en Dodenwake aan je verzameling toevoegen.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2269 fans
1429 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

We weten ook meer over Wisseling van de Wacht, het laatste deel in de trilogie
van Bill Hodges: en dat kun je NU al in de voorverkoop in onze fanclubshop bestellen. Doe dat als je wilt, want de fanclub krijgt van Luitingh een klein percentage
van elke verkoop; en je spekt er onze kas weer mee, waardoor wij de provider
van de website kunnen betalen, en weer leuke dingen kunnen organiseren
(fanclubdag here we come!). Of verzendkosten van prijzen betalen en merchandise aanschaffen om aan jullie te geven, zoals boekenleggers en pennen en dergelijke.
Verder geven we deze maand weer drie heel speciale boeken weg! Dodenwereld I,
Necropolis van drie Belgische auteurs zag het levenslicht en we geven er drie weg!
Een recensie van dit young adult boek vind je ook in deze Kings Things!

DONATIES

Deze maand zijn er weer recensies van boeken en films te lezen en ontbreekt ook
een recensie in de serie King for a Year niet: dit keer gaat het over Thinner (De
Vervloeking). We hebben een interview dat de BBC had met Stephen King naar
aanleiding van de tv-serie 22.11.63 voor je vertaald. Een nieuwe Luckey Quarter
is ook weer van de partij en Martine maakte een prachtige illustratie van Thinner.

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!

Verder natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag en er is veel nieuws. De verfilming
van de Donkere Toren zou eindelijk van start zijn gegaan, maar er is nog meer
filmnieuws en nog veel meer boekennieuws.
We wensen je veel leesplezier toe!
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!

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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POD-uitgaven
Helaas was dit nieuwtje ons niet ter ore gekomen,
maar eind 2015 zijn twee boeken in POD verschenen (Printing on Demand - boek wordt dus pas
geprint op het moment dat er een aanvraag is).
Het gaat om Dodenwake en Satanskinderen.
Hier rechts zie je de covers van die boeken (de
cover van Satanskinderen is al eerder gebruikt
voor een pocket), die als paperback (21x13)
verschenen zijn.

11.22.63
Hiernaast zie je de filmeditie van 11.22.63. Luitingh
heeft het opnieuw uitgegeven omdat de serie nu gestart
is (op maandagen om 22:00 uur) op televisiezender FOX.
Op onze facebookpagina kon je het weekend voor de
serie begon een paar minuten van de serie bekijken, en
natuurlijk ook de diverse trailers en wat leuke foto’s
met tekst uit de serie.
Op de ‘wordt verwacht’ pagina vind je meer informatie
over het boek.

Wisseling van de Wacht
Het duurt nu niet lang meer voor Wisseling van de Wacht door LuitinghSijthoff uitgegeven wordt: juni a.s.
komt dit in de winkels. Je kunt zowel
de paperback als de gelimiteerde,
genummerde (tot 1000) hardcover
weer bij ons kopen in onze winkel.
Hiermee sponsor je de fanclub, omdat
wij een klein percentage van elke
verkoop van de uitgeverij krijgen. Je
kunt al een tijdje het boek in de voorverkoop bestellen, dus ga snel naar de
site!
Het is nog niet bekend of er ook een
kartonnen omslag om de hardcovers
gemaakt gaat worden. Het laatste
nieuws is dat de uitgeverij aan het
kijken is naar het kostenplaatje hiervan.

King’s volgende boek
In een van de interviews over 11.22.63 sprak King over
zijn volgende boek.
‘Nou, ik zit tussen twee projecten in op het moment. Ik
werk samen met mijn oudse zoon Owen aan een boek.
Dat sturen we heen en weer. We zijn bijna klaar, maar
ik weet nog niet wat ik hierna ga doen.’ zo zei King in
een interview met de Radio Times.

Fanclubdag Nieuwegein of Gilze?
Op onze facebookpagina kun je een poll invullen of je
liever de fanclubdag in Gilze (Brabant) of Nieuwegein
(Utrecht) wilt bezoeken. Vul ‘m in!
Pagina 3

The making of
Creepshow
De DVD met de documentaire over het maken van
Creepshows heet ‘Just
Desserts’.
Er
wordt
gezegd dat deze in de UK
al lange tijd beschikbaar
is, maar wij kunnen de
DVD of Blue Ray nog niet
vinden helaas. Op You
Tube staat een audiofile
van een uur (Engels).
Mike praat met Michael Felsher, de man van Red Shirt
Pictures en de ultieme filmfanaat, over zijn carrière en
het maken van de film Creepshow.

Children of the Corn: Runaway
Begin april was men klaar met filmen in Oklahoma City.
John Gulager regisseerde het script van Joel Soisson. Dit
is inmiddels de tiende verfilming en deze gaat over een
jonge, zwangere vrouw die ontsnapt uit een klein stadje
waar kinderen mensen vermoorden. Ze leeft anoniem
om haar kind de horror die ze vroeger zelf ervaarde, te
besparen. Maar.. Iets volgt haar en ze moet het kwaad
confronteren of ze verliest haar kind. Dit keer is de
hoofdrol dus voor Malachai’s vriendin, Ruth.
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Wie won 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.
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door Chrissy

Je moest de foto hier
links zoeken op de website van de schrijver, en het
onderschrift dat erbij
staat naar ons toesturen.
Dat is: ‘Me with my first
novel!’
Dat hebben ook Peter
Singels uit Amsterdam en
Ans Stier uit Beneden
Leeuwen gevonden.
Gefeliciteerd!
Het boek komt zo snel
mogelijk naar jullie toe!

Link/urls:
uitgeverij

auteur

WIN

Dodenwereld I Necropolis
van

Lotte Troonbeckx, Ton Vermeyen en Nico De Braeckeleer

Je kunt nu dit boek, geschreven door drie Belgische auteurs, bij ons winnen.
Nico De Braeckeleer is een oude bekende van ons; je hebt -als je al langer bent ingeschreven voor Kings Thingsvast wel eens recensies van de boeken Kleurenblind, Nachtblauw of Het enigma van 8 voorbij zien komen.
Die boeken schreef hij voor volwassenen. Maar hij schrijft ook al jaren voor de jeugd (verbonden aan studio 100
- FC de Kampioenen en de serie Hardvriendinnen is nu ook net uit), en in die serie hoort dit boek thuis.
Een recensie van dit boek voor Young Adults vind je in deze Kings Things! Het krijgt een dikke 7,5 en is bijzonder geschikt voor kids met een redelijk sterke maag van rond de 13 en 14 jaar.
De andere twee schrijvers zijn nog wat minder bekend, en staan nog niet als
aparte auteurs vermeld op de website van Kramat, en hebben nog geen eigen
website online waar informatie vandaan te halen valt.
We geven drie exemplaren weg - twee exemplaren zijn gesigneerd door alle
auteurs.
Wat moet je doen om een van deze boeken te winnen?
Ga naar de website van Nico en ga op zoek naar de twee verhalenbundels waar
behalve een verhaal van Nico ook verhalen van NOG wat oude bekenden van onze
fanclubdagen zijn opgenomen: Jack Lance en Thomas Olde Heuvelt.
Welke verhalen van Nico staan in deze twee bundels?
Stuur ons de namen van die twee korte verhalen als oplossing.
Onder de goede inzenders verloten wij de drie boeken.
Stuur je antwoord vóór 20 mei 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag Dodenwereld”.
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door Chrissy

Door Craig McLean (vertaald door Peter van Veen)

Stephen King over de stand van zaken bij de Britse TV
– en waarom er geen President Trump komt
"Geloof me, de meeste Amerikanen denken dat hij verschrikkelijk is en hij gaat niet verkozen worden
tot president"

“Het spijt me," zegt Stephen King, “Ik ging
helemaal uit m’n dak." Het gebeurt niet elke
dag dat je het voor elkaar krijg dat één van
onze grootste nog levende romanschrijvers, een
bestseller-auteur van horror en spanning, in je
oor vloekt en zich vervolgens daarvoor verontschuldigt. Maar er is geen reden voor paniek. De
literaire-horrormaestro achter klassiekers zoals
The Shawshank Redemption, Carrie, The Shining, Salem's Lot en talloze andere verfilmde
boeken is alleen maar heel erg enthousiast.
Hoewel dat is, om eerlijk te zijn, voordat we
het onderwerp Donald Trump aansnijden.

"Ik raak opgewonden," zegt deze meedogenloos
creatieve auteur en volwassen ‘fanboy’ die nog
geen tekenen van vertraging vertoont, zelfs niet
op 68-jarige leeftijd. De reden voor deze tirade?
King was begonnen aan een antwoord dat verhoudingsgewijs net zo lang is als zijn meest
recente voor tv aangepaste boek, de 849pagina’s tellende tijdreizen-thriller 22-11-63. Hoewel de vraag eenvoudig was – is het brede canvas dat wordt aangeboden
door het nieuwe TV-drama landschap meer geschikt voor zijn boeken dan de bioscoop?
"Ja, absoluut," komt het stevige antwoord van een man met een uitgesproken mening op de verschillende vertalingen van zijn
verhalen naar het scherm. Hij is beroemd om zijn hekel aan Stanley Kubricks cultaanpassing uit 1980 van The Shining. Omdat
hij ook het vetorecht heeft over het lot van 22-11-63 – zijn bestseller uit 2011 over een middelbare-schoolleraar die terug gaat
in de tijd om te proberen de moord op JFK te voorkomen, koos King ervoor om niet door te gaan met de visie van Oscarwinnende regisseur Jonathan Demme (The Silence of the Lambs) voor een verfilming.
In plaats daarvan is hij een samenwerking aangegaan met de streamingdienst Hulu en JJ Abrams - King hield van zijn serie
Lost, over een vliegtuigcrash op een onbewoonde eiland – om een negen uur durend TV-drama te maken. James Franco speelt
de held, een jonge Engels leraar op de middelbare
school (zoals King ook ooit was), belast met het veranderen van de loop van de geschiedenis.
"Wat de nieuwe TV betreft..." gaat King door, voordat zijn overduidelijk alles verslindende kijkgedrag
hem er toe leidt om snel een andere richting in te
slaan. “Natuurlijk heb ik een heleboel Britse TV gezien waar ik van houd. Omdat de Britten dit al heel
lang doen. Jullie begrepen het voordat wij het deden. Broadchurch is een goed voorbeeld dat je net
als een boek ervaart – waar je je betrokken voelt bij
de personages, waar ze echte inhoud hebben.
"Maar als je een film neemt als – en het is een goede
film – die vorig jaar gemaakt is over de Kray tweeling - Legend, dat is ‘m," zegt hij. "De film voelt voor
mij als een kort verhaal. Terwijl zelfs iets dat technisch niet zo goed is - ik denk dan aan die show
Peaky Blinders, met Hoe-heet-ie Murphy," ratelt hij
door, Cillian Murphy bedoelend, “voelt het toch als
een boek omdat het langer is, er is meer achtergrond.
King is een ademloze geïnterviewde, een onvermoeibare schrijver en een onverschrokken man. Zeventien jaar geleden, terwijl hij wandelde in de buurt van zijn huis, werd hij bijna gedood door een busje. De bestuurder brak "alles aan de rechterkant van mijn lichaam en hij brak mijn schedel en hij liet me achter met twee jaar van revalidatie en een OxyContinverslaving waarvan ik moest afkicken".
Maar afkicken deed hij, net zoals hij van eerdere verslavingen aan alcohol en cocaïne was afgekickt. Maar er is één levenslange gewoonte waarbij hij geen interesse heeft om daarmee te stoppen. King schrijft nog steeds elke dag. Na het ontbijt en een
wandeling van vijfeneenhalve kilometer zit hij om 8.15 uur aan zijn bureau, volledig gespitst op een vier uur durende verplichting om tussen de 1.200 en 1.500 woorden, of 'zes pagina's hard copy' te schrijven.
Pagina 5
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door Chrissy

Maar laten we zeggen dat op een ochtend een hondsdolle hond hem te pakken krijgt op de veranda, of dat een boos pubermeisje met vreemde krachten het dak laat instorten, of een moordzuchtige clown heeft andere plannen – wat gebeurt er op
die ochtend als Stephen King niet kan schrijven?
"Nou, lacht hij," Ik zit nu tussen twee projecten in. Ik werk aan een boek samen met mijn zoon Owen," zegt hij over de
jongste van zijn zonen (de andere, die gebruik maakt van het pseudoniem Joe Hill, is ook een auteur; King en zijn vrouw
Tabitha (nog een schrijver) waar hij al 45 jaar me getrouwd is, hebben ook een dochter, Naomi, een dominee).
"Maar o.k., interviews geven is niet mijn favoriete ding. Maar ik had een heleboel buitenlandse interviews vandaag, en dat was
iets dat een uur zou vullen waarin ik eigenlijk mijn hersenen zou kunnen gebruiken. "Als ik niet werk, dan ben ik als een geest
in mijn eigen huis," vervolgt hij. "Mijn vrouw zegt," Ga naar buiten! Ga iets doen!' Want ik weet echt niet wat ik aan moet met
mezelf."

Het huis waar de Kings het meeste zijn (ze hebben er nog één in Florida) bevindt zich in één van de armste gemeentes in
Maine, de noordoostelijke VS-staat waar hij veel van zijn verhalen zich laat afspelen. Ondanks het fantastische succes en
rijkdom gaat King er prat op dat hij gevoel blijft houden met de gewone dingen in het leven. Begrijpt hij, gezien deze omstandigheden, de aantrekkingskracht die Donald Trump heeft op de gemiddelde Amerikaan?
"Ja, ik begrijp het, maar ik ga er niet in mee," verklaart deze toegewijde democraat. "Er zijn een heleboel mensen die pissed
off zijn met het systeem hier. Het is een beetje alsof alles tot stilstand is gekomen. En het Amerikaanse volk voelt dat de politiek een sterk laxerend middel nodig heeft en ze zien Donald Trump als dat laxeermiddel – iets om dingen weer in
beweging te krijgen.
"Helaas," voegt hij eraan toe, een grimmige klank in zijn stem, "de dingen die hij zegt spreken het slechtste in de Amerikaanse
psyche aan. Het idee dat we geen enkele van die vervelende immigranten in het land gaan toelaten, en dat we een muur gaan
bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico – dat is belachelijk!" roept hij uit. "Ik bedoel, hoe goed werkte dat voor de communisten in Berlijn? Niet zo goed, toch?"
Toch kan deze schrijver, met zijn vinger aan de pols van werkend Amerika, het beschaafde Groot-Brittannië van Broadchurch
en Peaky Blinders gerust stellen. "Geloof me man, de meeste Amerikanen vinden hem verschrikkelijk en hij gaat niet tot president verkozen worden."
Niettemin, kan hij zich voorstellen een politieke horrorroman te schrijven over een belachelijk maar angstaanjagend personage – laten we zeggen een vastgoedmagnaat die een tv-ster werd in een realityserie – die de leider wordt van de vrije wereld?
"Oh, ik heb dat boek al geschreven! Het heet The Dead Zone," zegt hij over zijn spannende boek uit 1979, verfilmd door David
Cronenberg, over een in het geheim psychopathische politicus die voorbestemd lijkt voor het Witte Huis (alleen een jonge
leraar die helderziende werd kan hem stoppen). "Nee," besluit hij met een hoorbaar schouderophalen, "gasten zoals Trump
heb je nu eenmaal in de politiek." Ik bedoel, het is niet alleen bij ons – jullie hadden Oswald Mosley!" Natuurlijk, de leider van
de fascistische Zwarthemden heeft nooit dicht aan het roer van de Britse macht in de vooroorlogse jaren gestaan.
Maar stel dat hij dat wel deed... Klinkt als een geweldig uitgangspunt voor een tijd-reizen-thriller. BBC2, over naar u.
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The Stand verfilming
Josh Boone, regisseur van de remake, sprak met Dread Central over The Stand. ‘We zijn er nog steeds mee aan de
slag. De reden dat The Stand nog niet gemaakt is op dit moment, is omdat het duur is. We hebben een probleem met
de perceptie richting de studio’s denk ik. We willen het idee terugbrengen naar een hoog horrorniveau, zoals tophorrorfilms als The Exorcist, Rosemary’s Baby en dergelijke. In 1980 werd dit idee om zeep geholpen omdat de studio’s zich realiseerden dat je horrorfilms kon maken voor weinig geld en toch kon doorbreken. In theorie wil iedereen The Stand wel maken. Het is een echte classic. Het zou een avonturenfilm moeten zijn. Een grote, serieuze epische film, met een inspirerende cast die zowel trouw is aan Kings verhaal als zijn intentie. Dit zou de Godfather van
de post-apocalyptische film moeten zijn. Ik heb het boek geadapteerd en Kings zegen gekregen. We hebben die fantastische cast. Maar Warner Bros. wilde niet teveel uitgeven. We hebben het over 85 tot 100 miljoen dollar… Voor
mij is dat een no-brainer, gezien het feit dat studio’s soms 250 miljoen uitgeven. En daar komt de perceptie terug in
het verhaal. Ze vragen zich af waarom we aan 35 miljoen niet genoeg hebben. King en ik zijn erg enthousiast en
zullen dat blijven voor deze film die drie uur gaat duren: The Godfather van post-apocalyptische films.‘
Op de vraag of hij een studio op het oog heeft zei hij: ‘Mijn hoop is dat we de film met Lionsgate gaan maken. Mijn
adaptie is heel trouw aan Kings boek, maar de manier waarop ik het in drie uur heb weten proppen komt omdat ik
de structuur die King aanbracht in zijn boek door elkaar heb gehaald. Dat brak het verhaal helemaal open. De openingsscène is Mother Abigail die op haar sterfbed onze helden naar de Dark Man in Vegas stuurt, en dan springen we
terug in de tijd en krijg je drie tijdlijnen die de hele film doorgaan: Captain Trips, Boulder en The Stand die allemaal tegelijk
gebeuren. Stukken die in het boek honderden pagina’s uit elkaar
liggen, staan zij aan zij in de film, een nieuwe, vreemde echo creërend. Ik blijf enthousiast over dat script en kan niet wachten om
het te gaan maken. Het is de film van je leven, dus ik wacht liever
op iemand die ons geeft wat we nodig hebben in plaats van een
concessies te doen en een compromis te moeten maken.
Josh Boone

Revival film
In dat zelfde interview met Dread Central over The
Stand, sprak Josh Boone ook over het verfilmen van het
boek Revival. ‘Die is klaar om te gaan. De film heeft nu
een benodigd budget meegekregen en Michael De Luca
zal regisseren, wat ik geweldig vind. Hij werkte eerder
aan The Social Network, Moneyball en schreef het script
van John Carptenter’s In the Mouth of Madness, dus hij
is net zo’n geheime horrornerd als wij zijn. We werken
aan nog meer films (Vampire Chronicles) en ik heb zin
om Revival te doen. Als de financiering rond is gaan we
aan de slag. Erg veel zin in; ik denk dat het een van
Kings beste boeken is.’ Hieronder een foto van concept
art, gemaakt door Vincent Chong voor Revival.

The Mist als TV serie
Hollywood Reporter meldt dat de 10-delige tv-serie in
de zomer van 2017 geproduceerd zal worden. Nog geen
twee maanden geleden nadat Viacom de order plaatste
is de deal al rond. Het netwerk zou erg onder de indruk
zijn van de pitch en het script.

IT verfilming
Toronto is HET helemaal deze zomer. Eind juni tot begin
september zal de remake van IT in de straten van Toronto worden opgenomen. De film wordt dit keer verteld
vanuit het oogpunt van de kinderen.
Pagina 7

Dark Tower movie van start
CinemaCon Sony Pictures hebben gemeld dat het verfilmen van De Donkere Toren eindelijk is begonnen. De
releasedatum van de film is februari 2017, dus het duurt
nog wel even voordat we die kunnen gaan zien. De man
hiernaast is Jackie Earle Haley, hij zou de rol van Sayre
gaan spelen. Sayre is leider van een groep vampiers, die
voor niemand zal buigen. Dat karakter komt
als eerste voor in Wolven van de Calla, waar Sayre Father Callahan in Sombra’s kantoor probeert te verleiden
met miljoenen dollars van het goede doel waar hij voor
inzamelde. Daarbij werd Callahan aangevallen door een
aantal type 3 vampiers om hem aids te geven, maar het
plan mislukte toen Callahan uit het raam sprong en zelfmoord pleegde. Later, in Lied van Susannah komt Sayre
nog eens terug als de
man die Mia’s baby
haalde. Hij vraagt Susannah / Mia om naar
de Dixie Pig te komen,
maar neemt ze dan
mee naar Fedic, waar
Mia in bed wordt gelegd en bevalt van
Mordred Deschain. Na
zijn geboorte schiet
Susannah Sayre in zijn
hoofd.
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing Prijsvraag februari
Vorige maand moest je emoticons puzzelen en ons de
derde regel van boven opsturen als oplossing.
Schijnbaar vonden jullie het een erg moeilijke puzzel,
want er kwamen maar 2 juiste antwoorden binnen.
Het juiste antwoord staat hiernaast tussen de pijltjes.

De hoge hoed heeft beslist wie de winnaar is geworden:
Peter Singels uit Amsterdam.
Gefeliciteerd! Het boek van jouw keuze is
Drakenzieler van Cocky van Dijk, en het komt
zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag april
5x5

Hieronder zie je vijf rijtjes van vijf. In elke rij hoort telkens één
woord er niet bij. Weet jij welk woord ‘de vreemde eend in de bijt’ is?
Stuur de vijf woorden die er NIET bij horen naar ons toe. Tussen haakjes staat een hint, zodat je weet in welke hoek je het moet zoeken.
1. De scherpschutter—Wolven van de Calla—Het verloren rijk—De beproeving—Tovenaarsglas
(Hint: DT)
2. Joyland—De ontvoering—De regelaars—Razernij—De marathon
(Hint: Pseudoniem)
3. Lisey’s verhaal—Rosie—Het meisje dat hield van Tom Gordon—Insomnia—Dolores Claiborne
(Hint: vrouwelijk)
4. Gevangen—22-11-1963— Dodelijk dilemma—Vel over been—Mobiel
(Hint: televisie)
5. Hoogste versnelling—Het hoge gras—De gloed —Zwart huis - De talisman
(Hint: samen)

Stuur je antwoord vóór 20 mei 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag mei”. 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. Sluimergeest van Cocky van Dijk (leesexemplaar)
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2016

Datum:

Soort:

Details:

2015

Boek

In 2015 verschenen Dodenwake
en Satanskinderen als (grote)
paperback in POD-uitgave
(printing on demand: wordt pas
geprint als het boek besteld is)
voor 19,95.
Dodenwake: 9789021015873
Satanskinderen: 9789024559688

12/04/2016

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
Pre-order dit boek bij ons!
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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, Suzan en hoe komt dat zo?
Ik ben al fan van Stephen King sinds ik een jaar of 14 was. Ik heb ooit via een vriendin een boek geleend. Dat was IT. Dat was in die tijd heel eng. Het verhaal is zo lang en meeslepend, dat ik het vier keer moest lezen.
Wil je ook eens je verzameling showen en antwoorden op deze vragen? Mail naar dit adres!
Werk/School: huisvrouw Leeftijd: 40 Woonplaats: Oisterwijk
Ik hou van mijn maffe boxer, orchideeën en van lezen.
Wat is je favoriete boek en waarom?
De Marathon. Die vond ik zo ontzettend spannend; je loopt gewoon met de jongens mee.
Je ziet gewoon wat ze mee maken. En daarom wilde ik daarna meer boeken van Stephen King
lezen.
Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Suzan

Huijssoon
van Zanten
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!
Suzan gaan we blij
maken met een van de
boeken waarmee het
allemaal voor haar
begon…
In het boek 4x Stephen
King, zitten vier verhalen, en ook het verhaal
De marathon.
De speciale
editie met de
gele letters op
de rug komt naar
je toe!
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Wat is je favoriete film en waarom?
De spannendste films zijn Carrie en The Shining. Lekker schrikken en je wordt gewoon in het
verhaal gezogen. De Shining heb ik op YouTube gezien. Daarna heb ik hem zelf gekocht. Ik heb
beide versies gezien, en persoonlijk vind ik ze allebei mooi. Ik vond het verhaal mooi, dat er 3
mensen in zo’n groot hotel verblijven en dat er allerlei rare dingen gebeuren. En dat Jack langzaam helemaal gek wordt en Wendy uiteindelijk met Danny kon ontsnappen. Het vervolg, Dr.
Sleep, heb ik in één ruk uitgelezen.
Carrie is heel herkenbaar, over pesten en dat Carrie wraak gaat nemen. Ik schrok van die moeder, dat die zo in god gelooft en Carrie thuis opsluit. En ook van Carrie die via telekinese de
halve school uitmoordt… De oude versie van Carrie vond ik mooier dan de nieuwe, die vond ik
een beetje tegenvallen.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Mijn verzameling boeken is nog klein zoals je op de foto kunt zien. Ik heb vroeger ook boeken
bij de bieb geleend.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik mis er nog heel veel. Maar dat komt goed, we neuzen gewoon rond voor boeken.
De marathon vind ik zoals gezegd superspannend, maar dat heb ik zelf niet. Dat heb ik ooit bij
de bibliotheek geleend. Ik ben aan het zoeken maar nergens hebben ze het. Zo’n mooi spannend boek….
Welke andere schrijvers lees je wel
eens?
Dean Koontz heb ik vroeger ooit gelezen. Verder John Grisham, Robert
Ludlum en Francien Oomen. Eigenlijk
vind ik persoonlijk Stephen King de
beste (en dat is niet om te slijmen).
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Via Facebook
Wat zou je graag eens zien gebeuren
t.a.v. Stephen King en/of de
Fanclub?
Eigenlijk niks… Jullie doen heel goed
werk. Ga vooral zo door.
Welke vraag zou je aan Stephen King
willen stellen?
Waarom zijn uw boeken zo meeslepend, dat je gewoon het verhaal voor
je ziet?
En of hij het nog wel leuk vindt om
boeken te schrijven?
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Ik heb eigenlijk geen tips maar blijf
jullie volgen, en ga zo door.
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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 23 februari 2015.
Thinner, beoordeeld door Donna Bond
Ik koos ervoor om de roman "Thinner" te bespreken voor dit project, want ik
herinnerde me vaag de film met Robert John Burke in de hoofdrol. Het was
een film die zich in mijn hersenen genesteld heeft om andere redenen dan
kwaliteit: als 1996 het jaar was van geavanceerde donkere humor zoals belichaamd door films als Fargo en Trainspotting, dan was Thinner meer een
grappig stukje horror-kitsch zonder dat iemand zich dit ooit zou herinneren,
zelfs niet door het feit dat Stephen King zelf een cameo in de film had. Een
enkel beeld uit de film - dat van zigeuner die het gezicht aanraakt, zijn
vloek fluisterend – heeft weten door te dringen in de popcultuur, tenminste
als een parodie. Ik zag laatst dat hier naar werd verwezen in een aflevering
van "Family Guy" toen Britney Spears werd vervloekt om 'dikker' te worden.
Verontrustende zaken.
"Thinner" was ook de laatste roman die King kon publiceren onder het
pseudoniem Richard Bachman, voordat de ware identiteit van de schrijver
was uitgelekt (hij schreef nog "The Regulators" in 1996, en "Blaze" in 2007 als
Bachman, ondanks dat hij 'ontmaskerd' was). King probeerde uit te vinden of
hij zijn succes kon reproduceren met boeken die zijn inmiddels beroemde
naam niet droegen, en ook omdat, beweerde hij, "in de vroege dagen van
mijn carrière er een gevoel in de uitgeverij was dat één boek per jaar alles
was wat het publiek wilde accepteren." De gelijkenissen in stijl tussen King
en Bachman werden opgemerkt door de verkoper van een boek die later in
de gegevens van de Library of Congress ontdekte dat King als de auteur van
één van de romans van Bachman stond genoteerd. En dus draagt de gehavende blauwe paperback die op mijn plank belandde - een zevende editie
herdruk - de naam King in grote zilveren reliëfletters.
De roman draait om een advocaat, Billy Halleck, die het onderwerp van een
krachtige vloek wordt na het aanrijden en doden van een oude zigeunervrouw, Susanna Lemke, ten gevolge van onvoorzichtig rijden, en nadat hij niet meer als een vermaning ontving van de politie
en de rechter. Halleck werd afgeleid door zijn vrouw die hem aan het aftrekken was, toen Susanna Lemke tussen twee geparkeerde auto's door voor zijn auto stapte. De belichaming van de typisch blank Amerikaanse middenklasse; Billy is getrouwd
met de nietszeggende Heidi, heeft een 'mooie' tienerdochter, Linda, en geniet van het goede leven, woont in een mooi deel
van Fairview, en kan zich korte vakanties veroorloven in het luxe Mohonk mountain resort, evenals al het voedsel waar hij zin
in heeft. We leren al vroeg dat hij 117,5 kg weegt, waarmee hij net in de zwaarlijvige categorie op de BMI-schaal valt. Hij is
zich er terdege van bewust dat zijn zwaarlijvigheid zijn eigen schuld is, en dat zijn gezondheid verslechtert. Maar onlangs is er
iets gebeurd wat alles veranderde.
Wij starten het verhaal als Halleck op de weegschaal stapt en merkt dat hij zijn eerste paar kilo’s heeft verloren. Halleck herinnert zich wat werd gezegd tegen hem buiten de rechtszaal. De patriarch van de groep van de rondreizende zigeuners, de
oude en door kanker geteisterde Taduz Lemke, was komen kijken om te zien dat recht zou worden gedaan voor Susanna. Toen
de rechter verzuimde om de noodzakelijke straf voor de begane misdaad op te leggen, had de zigeuner er voor gezorgd dat
zijn eigen wraak in plaats daarvan zou worden opgelegd. En dus had de zigeuner Halleck benaderd, zijn gezicht aangeraakt en
slechts één woord tegen hem gezegd: "Dunner". En dus was Hallecks lot bezegeld. Hij wordt geleidelijk dunner en dunner, gaat
voorbij het punt van slank, naar mager. Tenzij hij de vloek kan doorbreken, zal het niet goed eindigen.
Omdat het verhaal is geschreven vanuit de derde persoon, voornamelijk vanuit de manier waarop Halleck de zaken beleeft, is
er zeker een mate van medeleven dat u met de vervloekte protagonist kunt delen, en dit is het belangrijkste
verschil tussen het boek en de film. Veel critici vonden het een slechte film en in The Illustrated Stephen King Movie Guide,
legt Stephen Graham Jones de schuld hiervoor in het feit dat de "bekrompen” film niet één enkel sympathiek karakter had.
Halleck is echter meer argeloos dan onschuldig, waardoor hij zich tweemaal laat vervloeken via een aanraking, eerst door zijn
vrouw Heidi’s ondeugende actie in het verkeer en daarna door de zigeuner. Hij is zich niet bewust van zijn eigen invloed op de
mensen om hem heen. Zijn manier van de wet handhaven is gehaaid doordat hij zaken impliceert en associeert, met als bondgenoten de verderfelijke wettenbuigers zoals rechter Cary Rossington en de chef van politie die voor hun rol in het falen bij
Hallecks vervolging ook vervloekt worden, en die beiden uiteindelijk zelfmoord te plegen. En dan is er nog zijn vriend, Richard
Ginelli, de maffiagangster wiens gevoel van rechtvaardigheid gemeten wordt aan de hand van gunsten die verschuldigd zijn,
voor wie geweld geen onbekende is, en die dit met sadistisch genoegen inzet tegen de zigeuners. Hallecks beeld van zichzelf is
dat van iemand die relatief onschuldig is, en het is moeilijk om deze relatieve onschuld te negeren in vergelijking met zijn
vriend Ginelli.
Zo groot is de kracht van Kings vermogen om overtuigend schrijven vanuit het oogpunt van dit karakter, dat het moeilijk is om
niet een beetje empathie te hebben met de zwakke en beïnvloedbare Halleck, en dat maakt een eerste lezing van de tekst
zeer uitdagend. Wat moeten we denken van de zigeuners?
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Halleck speelt het verkeersongeval keer op keer af in zijn geest en het is verschrikkelijk, vol met gruwelijke geluiden, bloed
en pijn. Maar verontrustend is dat Susanna omgevormd is tot een soort grotesk monster dat de horror van haar dood op
Hallecks bordje legt, alsof zij degene is die hem deze nachtmerrie heeft bezorgd. Halleck kan zijn walging voor de oude dame
niet verbergen, alleen omdat ze bestond en lelijk was. Haar haar wordt beschreven als tegengehouden door "kunststof haarspeldjes" en deze kinderlijke haarsieraden zijn een aanwijzing wie Susanna is, hoewel het in het grootste deel van het boek
Halleck niets kan schelen in welke relatie ze staat tot de rest van de zigeuners, alleen dat ze één van hen. Op een gegeven
moment wordt hij wakker uit een nachtmerrie die hem vertelt dat Susanna de “vrouw” was van Taduz Lemke, vandaar dat de
oude zigeuner de kwestie van haar dood nooit zal laten lopen. Pas wanneer hij verneemt dat ze in feite zijn dochter was,
voelt hij een steek van familiale empathie, en de enige schaamte die hij zich ooit herinnert over het betreffende moment van
de botsing is dat het samenviel met zijn orgasme, waardoor Halleck genot en pijn voelde op het zelfde moment. Maar hij
voelt zich schijnbaar niet schuldig dat hij haar vermoord heeft.
Taduz Lemke, de leider van het zigeunerkamp, is ook een grotesk figuur. Zijn leeftijd is ondefinieerbaar, maar ten minste
106, zijn huid wordt verwoest door kanker die zijn gezicht vernietigt en Halleck is met afschuw geslagen door zijn "rottende
neus." Als schril contrast is zijn kleindochter Gina Lemke zeer mooi, en zoals Halleck 'weet', alle zigeunervrouwen zijn hoeren,
dus heeft hij een wellustig belangstelling voor haar, en kan hij deze lust nauwelijks verbergen voor zijn vrouw wanneer zij de
zigeuners in de stad zien aankomen.
De zigeuners lijken veel te bevatten van de horden gruwelijke aliens/anderen in de horror
-literatuur, en dus heb ik bijzondere aandacht besteed aan hoe King hen heeft neer gezet.
Als karakter is Halleck ondiep en schadelijk. King geeft echter subtiele aanwijzingen over
hoe zijn eigen opvattingen niet overeenstemmen met die van zijn hoofdpersoon.
Het is vrij gewoon voor King om recente popcultuur en branding te gebruiken als scherp
contrast met de gotische beelden die hij hanteert om het unheimische gevoel te vergroten. Zijn gezinnen zijn moderne doorsnee-Amerikanen, en de Hallecks zijn geen uitzondering: tienermeisjes zoals Linda dragen jeans en paardenstaarten; ze speelt Dungeons &
Dragons, net als de kinderen uit "ET", en houdt van cheerleading; ze krijgen hun hamburgers van de drivethru McDonald's; Heidi draagt het nieuwste Anaïs Anaïs parfum. Zo iets
ouds en vreemd en griezelig als een bende zigeuners mag er niet zijn om hun goede, schone en moderne stad te vervuilen. Alleen zijn de zigeuners zijn niet zo vreemd: ze dragen
Calvin Klein jeans en T-shirts met slagzinnen en luisteren naar hun Sony Walkmans; Gina
Lemke doet een correspondentiecursus in sociale wetenschappen. Halleck gelooft dat hij
is vervloekt, maar Gina gelooft dat Halleck hen heeft vervloekt. En gezien het feit dat ze
zijn verdreven naar buiten de stad, hun tante Susanna verloren hebben, en hun honden
vermoord zijn door Ginelli, lijkt ze wel een punt te hebben. Geen van Halleck’s vooroordelen over de zigeuners zijn waar, afgezien van de vloek zelf. In de ogen van Halleck zijn
de zigeunerkinderen als dieren, de ouderen zijn afschuwelijk, misschien zelfs van een
magisch oude leeftijd, en de vrouwen zijn exotische en gemakkelijk. Wat een verachtelijk
mens! En als de vloek hem dun maakt is Halleck meer en meer haatdragend naar zijn
vrouw Heidi, die hij verwijt de oorzaak te zijn voor zijn botsing met de oude dame.
Het is in de laatste ontmoeting van Halleck met Taduz Lemke dat we de menselijkheid en
het verdriet van de oude man zien, dat de plek op zijn gezicht kanker is, waarvan hij het zich waarschijnlijk niet kan veroorloven om te laten behandelen, en dat de woede die hem brandt is "omdat u zich niet schuldig voelt – u niet, uw vrienden niet Ik zorg dat je het voelt. Ik plak het op je als een teken. Voor mijn lieve dode dochter die je gedood hebt doe ik dit, voor haar
moeder en voor haar kinderen..."
Taduz geeft hem een stuk taart waarin hij zijn "vloek", zijn "Purpurfargade ansiktet" kan stoppen en wie de taart eet, zal zijn
vloek op zich nemen. Onmiddellijk denkt Halleck eraan om zijn vrouw ervan te laten eten. "Waarom eet je niet je eigen taart,
blanke man van stad?" adviseert Taduz. Met andere woorden: neem de verantwoordelijkheid voor je eigen acties, aanvaard de
gevolgen. Misschien zou dit een geweldig moment voor Halleck zijn geweest om zijn verontschuldigingen aan te bieden, om te
proberen zich te verzoenen met wat hij heeft gedaan. Maar natuurlijk gelooft Halleck dat hij foutloos is; het moment gaat
voorbij.
En dus neemt Halleck de taart mee naar huis, met het plan om zijn vrouw er de volgende dag van te laten eten. Hij wordt
wakker en wordt zich ervan bewust dat niet alleen Heidi, maar ook zijn geliefde dochter Linda al van de taart gegeten hebben. Alleen dan denkt Halleck aan het eten van zijn eigen taart, al is dit misschien minder een grimmige aanvaarding van zijn
schuld en de daaruit voortvloeiende gevolgen dan een laffe manier van het vermijden van de noodzaak om te leven met zijn
eigen schuld; moeilijk te zeggen met de nogal krankzinnige en vrolijke sfeer van het einde, maar ik denk dat dit waarschijnlijk
is.
Halleck is misschien gebrekkig, koppig en onmenselijk, maar het is moeilijk om niet een beetje medelijden met hem te voelen. Ik kan zeker empathie opbrengen voor de gewichtsproblemen. Nochtans, zoals veel mensen uit de Black Country, heb ik
familieverhalen over de over-over-over grootmoeder die leefde in een geschilderde houten caravan en die van stad naar stad
trok om zout te verkopen; ik weet niet zeker of het de homeopathische essentie van de zigeuner in mijn aderen is, maar tijdens het lezen van Thinner vond ik mezelf juichen voor de zigeuners. Ik ben blij dat King zich bewust was van het onrecht
tegen de Lemkes en hun medestander was, maar wenste dat het niet zo subtiel gebracht werd. Er is immers dat doordringende beeld van de gezicht-aanrakende zigeunervloek dat we aan deze roman te danken hebben. Dat gezegd hebbende, het was
een vreugde om deze beknopte en tot nadenken stemmende horrorklassieker opnieuw te ontdekken.
---Donna is een freelance redacteur en schrijver van korte fictie die in Northampton in een Victoriaans schoenmakersrijtjeshuis
woont, samen met echtgenoot Neil K. Bond en twee katten. Ze is lid van de Northampton sciencefiction-schrijversgroep en
ook voorzitter van de British Science Fiction Association. Ze schrijft en speelt komedie en poëzie als Donna Scott en was de
eerste officiële Bard van Northampton in 2009. Je kunt haar online vinden op haar website en ook op Twitter:l@wishusdonna
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Martine liet zich voor deze compositie inspireren door het verhaal Thinner - de Vervloeking
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door Chrissy

Dodenwereld 1: Necropolis

Nico De Braeckeleer ken je misschien van eerdere kinderboeken als de
Hartsvriendinnen- of Vampierserie, of de boeken Nachtblauw, Het enigma
van 8, die hij schreef voor volwassenen. Of ken je hem omdat hij ook
schrijft voor de Belgische tv-serie De Kampioenen? Het maakt niet uit waar
je hem van kent, hij schreef dit keer samen met Tom Vermeyen en Lotte
Troonbeeckx een young adult boek. Het is het eerste in een trilogie, en het
gaat over zombies. Tom Vermeyen schrijft ook scenario’s voor film en tv en
voor Lotte Troonbeekx is het haar eerste boek.
Bekijk hier een trailer voor de boekserie.
Naar mijn mening is dit een perfect boek om eens te zien of je kids van 13
jaar of ouder van horror houden, en dus misschien ook wel Stephen King
liefhebber kunnen worden.
Een Necropolis is een dodenstad, of begraafplaats. Een plek waar de doden
rusten dus. Maar als een gemuteerd virus over heel de wereld mensen verandert in levende doden, krijgt het woord een heel andere, lugubere betekenis. In slechts enkele uren tijd nemen de zombies de wereld over. De mensen die het overleven, vluchten om te ontkomen aan de ondoden. Ook de
veertienjarige Eli en zijn zusje Ilna slaan op de vlucht. In een verbeten poging om de zombieplaag te overleven, verenigen ze zich met Maxim en Tabitha.
Voor een volwassene (die het boek in een of twee rukken uitleest want het
leest vlot door) is het een leuk boek. Maar duidelijk qua spanning: het is
bedoeld voor 13 jaar of ouder: die zullen ongetwijfeld wel op het puntje van
hun stoel zitten. Want, het is wel eng… en hier en daar erg bloederig, dus de
young adult moet toch wel een stevig maagje hebben…
Net als in Stephen King’s Mobiel veranderen mensen zomaar in zombies, nadat een rat is ontsnapt uit een laboratorium, en wordt gebeten door een
mug. De rat gaat dood, maar de mug verspreidt zo een virus. Een aantal
maanden later ontstaan hierdoor de zombies: te herkennen aan een wit vlies
over hun ogen en ze komen opnieuw tot leven, terwijl ze dood waren en al
half opgegeten zijn door hun soortgenoten. Eli is een slim jongetje dat in de
gaten heeft dat zijn moeder gevaarlijk is, en dat ze zich moeten verstoppen
om te overleven. Hij gaat samen met zijn zusje en haar witte poesje Molly
naar de boomhut waar hij als jonger kind speelde. Hij heeft al snel door dat
zombies ‘dom’ zijn: ze zijn traag, of vallen al lopend zo van een dak en weten niet hoe ze een boom moeten beklimmen: ze blijven eronder staan
grommen. Ze moeten op zoek naar eten, en verder in het verhaal sluiten
Maxim en Tabitha (die al een beetje kan autorijden) zich bij hen aan. Ook
hun ouders blijken al zombies geworden te zijn. Ze besluiten naar de vader
van Eli te gaan, die helemaal in Duitsland werkt, maar die misschien nog
normaal is… Ze gaan door Nederland en België naar Duitsland, maar zien
overal de wandelende doden die op zoek zijn naar nieuwe slachtoffers. Het
eerste boek eindigt als ze daar zijn, er komen nog twee delen achteraan.
Deel twee wordt verwacht in het najaar van 2016.
Er zitten echt leuke stukjes humor in. En stukjes waar je serieus toch een
beetje kippenvel van op je rug krijgt. De karakters krijgen mooi vorm en de
reacties zijn vrij logisch. Ik vond het grappig dat Tabitha een andere naam
voor de zombies bedenkt (‘Grommers’), waardoor het verhaal net een beetje anders wordt dan het standaard zombieverhaal. Ze denken serieus na, hoe
het moet zonder ouders. En hoe moet het met de operatie van Ilna die een
bloedziekte heeft, nu er niemand meer is die kan opereren? We zullen in de
volgende delen kunnen lezen hoe het verdergaat met Maxim, Tabitha, Eli en
Ilna. Dit deel krijgt van mij een 7,5. Maar voor nu wil ik nog graag een fragmentje delen, waarbij kippenvel en een glimlach tegelijk bij mij verschenen.
“Net toen hij het portier dichttrok bereikte de eerste grommer de auto.
Anke. Donkere, lege oogkassen staarden hem aan. Gisteren moest ze nog
knap geweest zijn. Dat verrieden haar hoge jukbeenderen en strakke kaaklijn, maar nu was ze enkel nog een monster dat uit was op voedsel om haar
onnatuurlijke honger te stillen. Ze legde haar hand op het portier toen het
met een klik dichtviel. Eli hoorde een wansmakelijke knak van een bot en hij
schreeuwde het uit toen een vinger op zijn schoot viel. Hij veegde die van
zich af alsof het een tarantula was. De vinger van het ondode meisje kwam
terecht aan zijn voeten, waar hij hem liet liggen omdat hij niet wist wat hij
er anders mee zou moeten doen.”
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Kiranne - trilogie - van Yosh Elm

Gemuteerde toekomst is het tweede deel in de Kiranne-trilogie van Yosh
Elm. Ook dit deel krijgt van mij weer een dikke 8.
Het boek is spannend, maar qua genre neigt het veel meer naar fantasy
en Sci-Fi dan naar horror of thriller. Voor mij geen probleem, maar wel
handig om ++te weten als je aan deze trilogie begint.
De groep mensen die de vliegtuigcrash heeft weten te overleven en al
snel merkt dat ze niet meer op aarde zijn, meet zich in dit tweede deel
met Dries. Nadat zij geland zijn, hebben sommigen van hen een boodschap en opdracht gekregen van Kiranne. Dries is degene die vrijwel gelijk de groep verlaat en met de kennis van nu het volk op de wereld waar
ze nu zijn bang maakt en hen tiranniseert. De rest probeert aan zijn
greep te ontkomen. Ze ontdekken dat er voorheen een moderne wereld
moet zijn geweest en vinden hele verlaten steden die nog op computers
werken. Ben reist af en toe terug in het verleden (zo ontmoette hij Kiranne en later blijkt hij vader te worden van hun kind en op die manier zijn
eigen nageslacht te ontmoeten) en ontdekt zo nog veel meer.
De wedloop van de Huri-Noba, zoals het groepje aardlingen wordt genoemd, is nauwelijks begonnen als hun voorsprong verdampt in een gewelddadig treffen. Dat dwingt hen uit te wijken naar zee, met als doel de
havenstad Novaa. Daar worden zij tegengewerkt door de
geweldige zwaardvechtster Julliath, die probeert te onderhandelen met
de nieuwe keizer (Dries) en hen wil uitleveren. Dat werkt echter volledig
tegen haar en ze wordt gedwongen mee te gaan met onze aardlingen en
een stel Yok Yok. Die hebben de opdracht gekregen naar Niumm te zoeken, een uiterst zeldzaam metaal, omdat dit de sleutel tot succes zou
zijn. Zou dit hun terugkeer naar Aarde mogelijk maken? De ontdekking
van een werkend kennissysteem uit de oudheid roept nog meer vragen
op. Als ze ten slotte de antwoorden vinden, wordt hun toekomst complexer dan ooit.
Ik wil eigenlijk niets verklappen over de plot van dit boek, maar laat me
je vertellen dat dit ontzettend goed gevonden is en ik dit absoluut niet
zag aankomen.
Behalve dat er mooie gevechten in dit boek zijn verwerkt (en dan bedoel
ik gevechten die lekker doorlezen en spanning oproepen) is ook de vlucht
van de groep als ze eenmaal uit Novaa hebben weten te ontsnappen,
mooi beschreven. De bergtocht die ze maken, hun lichamen die weer
aansterken na alle ellende, tegenslag in de vorm van rare beesten: het
houd je aandacht goed vast.
Dat zich stelletjes gaan vormen tussen de aardmannen en de vrouwen is
wel voorspelbaar. En dat Julliath verliefd wordt op een van onze aardboys, en zij met hen mee gaat vechten ook. Maar we verliezen ook aardlingen - de schrijver is in elk geval niet bang om tot dan toe belangrijke
personen om zeep te helpen. De een wat spectaculairder dan de ander,
maar je hebt het gevoel dat het klopt. Je voelt de spanning in de gevechten die ze moeten leveren met soldaten of enge beesten.
Je leert ze allemaal weer wat beter kennen, en ik ben blij dat het groepje Yok Yok nog vrij compleet is, want ik ben gek op Yarras: wat een
(h)eerlijke figuur is dat. Ik zie ‘m zo voor me, zo’n lekkere brede gespierde vent die goed kan vechten en altijd alles overziet en weet wat hij
moet doen. De personen hebben allemaal weer wat meer diepte gekregen. Het is ook niet niets wat ze meemaken. Niet allemaal zijn ze even
dapper en het is zeker niet allemaal rozegeur en maneschijn. Ze komen
er achter hoe de vork werkelijk in de steel zit in dit deel. Kiranne helpt
hen waar zij kan met waarschuwingen en opdrachten. Althans, zo lijkt
het. Dat het toch allemaal net een beetje anders blijkt te zijn maakt het
alleen maar spannender.
Echt afgesloten is dit deel niet, maar het heeft een mooi einde.
Gelukkig komt er nog een heel boek achteraan. Ik vraag me af wat er in
dat boek nog gaat gebeuren. Gaan ze toch terug naar aarde? Hoe komen
ze van die berg af, en wat doen ze met Dries? Allemaal vragen die beantwoord gaan worden in het laatste en derde deel…
Hoop ik…
Het ligt al klaar, dus lang hoef ik op dat antwoord niet meer te wachten…
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The Forest

De jonge Amerikaanse Sara gaat op zoek naar
haar tweelingzus Jess die op mysterieuze wijze
verdween in Aokigahara. Dit bos ligt aan de voet
van de berg Fuji in Japan en wordt ook wel het
zelfmoordbos genoemd omdat er jaarlijks veel
zelfmoorden worden gepleegd. Sara ontmoet in
het hotel de journalist Aiden en samen met de
gids Michi trekken ze het bos in. Wanneer ze
tegen de avond de tent van Jess vinden,
besluit ze daar te blijven terwijl de gids terugkeert. ’s Nachts hoort Sara geritsel in het struikgewas en vindt daar een Japans meisje, Hoshiko,
die beweert Jess te kennen en Sara aanraadt om
Aiden niet te vertrouwen. Kort daarop vlucht het
meisje weg. Wanneer Sara en Aiden hun
zoektocht verder zetten, krijgt Sara meerdere
aanwijzingen dat Aiden Jess gekend heeft…
Japan is vanwege het cultuurverschil met het
westen en zijn rijke historie misschien wel een
ideale locatie om er een horrorfilm te laten spelen.
Er zijn zoveel verhalen en locaties die bij ons (nog)
niet bekend zijn. Van mij mogen er veel meer films
komen die zich in Japan afspelen of die gebaseerd
zijn op Japanse folklore.
Het verhaal bouwt langzaam op en Japan en Tokyo
zijn erg leuk om naar te kijken. De natuur rondom
de berg Fuji is adembenemend. Jammer dat ze niet
een aantal mooie shots hebben gemaakt, maar dat
zal wel niet in het budget hebben gezeten. De
sfeer in de film is erg goed, de schrikmomenten
zijn voor de doorgewinterde horrorkijker soms
voorspelbaar, maar wel effectief.
Het feit dat mensen vroeger hun zieken en
ouderen naar dit bos brachten om te sterven
als ze deze niet meer konden onderhouden is
luguber. Dat dit bos nu gebruikt wordt door
mensen die zelfmoord willen plegen waarna
hun geest vervolgens het bos niet kan verlaten
is natuurlijk een goed uitgangspunt voor een
horrorfilm. Deze geesten zijn gedoemd om rond
te zwerven en te proberen anderen over te
halen een eind aan hun leven te maken.
De film moet het niet hebben van het verhaal,
maar echt van de beklemmende sfeer en de
schrikmomenten. Iemand die haar tweelingzus
gaat zoeken in een luguber bos is niet echt een
origineel verhaal. Daarmee bewijzen ze dat
locatie, sfeer en (schrik)effecten voldoende
kunnen zijn voor een spannende film.
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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.

