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Schrijf een recensie
en ontvang het
boek Kiranne I:

Aankomsttijd
onbekend van
Yosh Elm

Waar gaan we de fanclubdag van 2016 houden?
King’s Corgi’s
Foto´s van de Dark Tower verfilming
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Deze maand hebben we toch wel wat speciale dingen voor je in Kings Things. Er
zijn foto´s van Idris Elba, op de set van de verfilming van The Dark Tower. En
daarnaast hebben we een stuk over King, die over zijn hondjes (corgi´s) praat.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2269 fans
1443 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Verder maak je kans op het eerste boek in de Kiranne-serie van Yosh Elm in ruil
voor een recensie op Hebban.nl. Kijk verderop in deze Kings Things voor meer
informatie!
Ook vragen we je aandacht voor een enquête die we maakten, omdat we graag
willen weten of je een fanclubdag in het Noord-Brabanse Rijen (tussen Tilburg
en Breda) zou bezoeken, of toch liever naar Nieuwegein zou willen komen.
Op een zaterdag in oktober of november dit jaar trommelen we al die spannende
schrijvers waarvan je recensies leest in Kings Things maar weer ´s op voor zo´n
ouderwets gezellige fanclubdag, en we willen dus weten waar we die het beste
kunnen houden! Je kunt de enquête maar één keer invullen: doe dit zo snel mogelijk zodat we verder kunnen met plannen maken! Onder alle inzenders verloten
we bovendien een leuke prijsje! VUL HIER DE ENQUETE IN! Na het invullen
kun je zien wat er zoal gestemd is.
Verder lees je wat laatste nieuws, maar het is komkommertijd… Een nieuwe
Lucky Quarter, illustratie van Martine en boek- en filmrecensies zijn ook weer van
de partij. Ook een nieuwe King for a Year en prijsvraag ontbreken niet. En we
maken bekend wie die drie winnaars zijn van Necropolis - Dodenwereld I.
Dan is deze Kings Things wel weer vol voor deze maand, en heb je weer wat te
lezen. Misschien mag je al snel op vakantie en kijk je daar naar uit? Wij zitten in
elk geval met smart op de nieuwe
King te wachten… Wisseling van
de wacht komt begin juni uit.
Deze Kings Things heeft de omslag van de gelimiteerde en geummerde hardcover als cover
meegekregen: je kunt ´m in onze
fanclubshop bestellen!
We wensen je veel leesplezier
toe!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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astridsscribbles.nl

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

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Dark Tower nieuws
Stephen King (zelf ook als producent betrokken) had
een podcast met Entertainment Weekly over The
Dark Tower. Samen met Nikolay Arcel (de director)
bespreekt hij de verfilming die van start is gegaan.
Je hoort ze bespreken waar de film begint in Kings
boeken, en ze bespreken waarom Elba de juiste man
is voor de rol van Gunslinger, en McConaughey als
de sinistere Man in Black. Luister hier naar de podcast.
Ook de eerste foto's van Idris Elba als scherpschutter
werden online gepost en King twitterde over de
Horn of Eld.
Verder lijkt het erop dat een vriendje van Jake (gespeeld door Tom Taylor), Jimmy -hiernaast op de foto- een rol gaat worden voor de 14-jarige Michael
Barbieri. Volgens ‘Deadline’ zijn ze hierover in gesprek. Jimmy verscheen voor het
eerst in het boek Verloren Rijk.
Ook Kathery Winnick is gecast voor de film, maar we weten nog niet welke rol zij
zal gaan spelen.

Shining-uitgave USA

Cell

Cemetery Dance geeft in oktober
dit jaar een nieuwe versie van The
Shining uit, waarin Kings’ originele, 40 pagina’s tellende proloog
genaamd ‘Before the Play’ in
staat, keurig aan het begin van het
verhaal. En als je nu denkt dat je
die even kunt bestellen heb je
helaas pech, want het is al uitverkocht en er komt geen nieuwe
mogelijkheid meer om te bestellen…

In de USA zal de film rond 8 juli
verschijnen in de bioscopen.

Maar ook The Folio Society
geeft een nieuwe The Shining
uit. Zij produceren al jaren de
mooiste geïllustreerde edities.
Deze is nog wel te koop voor
49,95 Pond. Kijk op hun website
voor enkele van de 11 afbeeldingen die in het boek staan.
Een aantal boeken is gesigneerd
door King en artiest Edward
Kinsella.

11.22.63 DVD
De DVD van de serie (die op dit
moment op maandagen wordt uitgezonden op Fox) zal
waarschijnlijk begin augustus verkrijgbaar zijn. Er zal
een nieuwe featurette op staan, waarin King, Abrams,
Carptenter en James Franco over de serie praten.

Pet Sematary Remake
Wisseling van de
Wacht
In Duitsland heeft uitgeverij
Heyne besloten om de
nieuwste King een Engelstalige titel mee te geven.
Hier rechts zie je de cover.
De Zweden doen het helemaal
anders
(links).
Luitingh-Sijthoff heeft besloten om geen hoes om de
trilogie te maken.
Pagina 3

De remake van Pet Sematary lijkt van de grond
te komen. Juan Carlos Fresnadillo (van 28 weeks
later) schreef samen met Jeff Buhler het script.
Inmiddels is men begonnen met het casten voor
de film. Ze willen wat grote namen, dus het kost
wel wat tijd. We weten niet met wie ze in gesprek zijn, maar het is leuk te horen dat ze
‘groots’ willen bij deze remake. Ze willen de
film ook veel enger maken dan het origineel. Zo
is tenminste te lezen op iHorror.com. De film
leent zich er in elk geval goed voor, met de begraafplaats waar de kat Church en later het kind
opnieuw opstaan nadat ze dood waren...
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door Chrissy

Een van de drie boeken: Dodenwereld I - Necropolis, van Lotte Troonbeckx, Ton Vermeyen en Nico De Braeckeleer, kon je
bij ons winnen als je naar de website van Nico ging en twee verhalenbundels zocht waarin behalve een verhaal van Nico ook
verhalen van NOG wat oude bekenden van onze fanclubdagen zijn opgenomen: Jack Lance en Thomas Olde Heuvelt.
We wilden weten welke verhalen van Nico in deze bundels staan.
Als je goed rondneusde, vond
je op de site van Nico de gezochte antwoorden zoals je die
hiernaast ziet.
Dat wisten ook: Anne Jan Visser
uit Stadskanaal en Ans Stier uit
Beneden-Leeuwen. Dodenwereld I komt zo snel mogelijk
naar jullie toe!
Er waren meer reacties, maar
helaas zonder adres- opgave.
Helaas reageerden die personen
ook niet op onze mail voor het
adres, dus volgende maand kun
je het overgebleven boek
winnen bij de prijsvraag!
TIP: Zet ALTIJD je adres bij
onze prijzenacties!

Ruilen?

Boek tegen recensie
op Hebban:
Kiranne I - Aankomsttijd onbekend

Uitgeverij Village/van Dorp stelt het volgende voor:
Zij zullen random op 25 juni a.s. vijf Stephen King-fans die ook een profiel hebben (of aanmaken) op Hebban.nl uitkiezen
uit de mail die bij hen binnenkomt. De bedoeling is dat ze de vijf personen die zij uitkiezen het boek gaan toesturen, en
dat die na het lezen van het boek een recensie (het hoeft geen heel lange te zijn natuurlijk) op Hebban.nl achterlaten.
Denk niet te moeilijk over een recensie schrijven. Het hoeft natuurlijk niet zo
uitgebreid als wij hier in Kings Things doen, maar geef gewoon je mening in
een paar regels. Met alleen ‘het is een goed (of slecht) boek’ kom je er natuurlijk niet… een beetje uitleg in een paar extra regels over waarom je het
goed of slecht vond is natuurlijk wel nodig.
Niet moeilijk dus!
Wat moet je doen?
1.

Stuur als je dit wilt (je gaat daarmee wel een belofte aan om een
(korte) recensie te schrijven!) een mail naar VanDorp Uitgevers via
info@vandorp.net.

2.

Stuur ook gelijk een kopietje naar fanclub@stephenking.nl.

3.

Zet in deze mail ook de volgende informatie: Je naam en adresgegevens (het boek moet immers opgestuurd worden).

4.

Noteer ook de naam van je Hebbanprofiel. Als je dat nog niet hebt,
moet je dat eerst even aanmaken!

5.

Gebruik deze link info@vandorp.net, of voeg deze onderwerpregel toe
aan je mail; SKF: Ik heb een Hebban Profiel en wil Kiranne — Aankomsttijd onbekend graag lezen voor een recensie.

Wij zijn benieuwd!
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De Corgi’s van King
In een podcast van eind april, met Tricia Bobeda
en Greta Johnsen, bespreekt King zijn Corgi
hondjes. Toen zijn kinderen nog klein waren,
kwam zijn schoonzusje eens langs met een grote
corgi met de naam Jeremy, en daar werd King
helemaal verliefd op.
‘De Corgi’s lijken altijd te lachen en hun ogen
zijn altijd helder. En ze zijn slim. Ze houden van
je en zijn ook te gebruiken als schaapshonden,
en daar hou ik van.’
Ze kregen er eentje met de naam Bill, het was
een fantastische hond ondanks dat hij epilepsie
had en hij was heel lief voor de kinderen. ‘Het
was een asielhondje en sindsdien hebben we
corgi’s. In totaal al een stuk of zes. Nu hebben
we er twee. De corgi van mijn vrouw heet Vixie.
Ze is ‘a thing of Good’ en gaat overal mee met
Tabitha, wil op het bed naast haar slapen en
wordt gek als ze weggaat… Dus ik wilde een hond
die mij leuk vindt, ik wilde mijn eigen corgi.
Mijn zoon Joe heeft ook een corgi, die McMurtry
heet (naar schrijver Larry McMurtry) en die vertelde waar hij zijn hond vandaan had. Na een
telefoontje kregen we Molly, en zij is ‘the thing
of Evil’.
‘We hadden een corgi met de naam Frodo, die
wel 13 of 14 jaar oud is geworden. Op een dag
hadden we een huwelijksreceptie achter in onze
tuin, met een tent en er waren ongeveer 40 of
50 mensen. Iedereen liep rond, at sandwiches en
Frodo was er ook en bekeek alles wat er gebeurde. Een van de stellen had een klein meisje van een jaar of drie oud
en ze droeg, laten we maar zeggen, een prinsessenjurk. Die was heel luchtig, met veel petticoats en zo. Op een bepaald moment hobbelde ze weg van iedereen, en ging naar de voortuin. Daarvoor is een weg. Het eerste wat ik zag
was dat Frodo achter haar aan was gegaan en haar aan de zoom van haar jurk probeerde terug te trekken. Ze giechelde enorm, maar Frodo wist dat ze bij de rest van de groep moest blijven en trok haar terug. Zo zijn ze. Ze houden ervan als iedereen bij elkaar is.
We kunnen veel leren over acceptatie van een hond. Je traint ze en dat accepteren ze, en je geeft ze liefde en
krijgt dat ook weer terug. Dat is geweldig. Het is geweldig om een hond te hebben. Ik heb al heel wat foto’s van
Molly op internet gepost. The Thing of Evil. Het maakt me aan het lachen als ik denk aan een corgi als kwade boef
die de hele wereld runt. Mijn fantasie loopt met me weg..
Maar, ik post de foto’s op internet en zo, maar het grootste geheim is eigenlijk dat Molly ook een ‘Thing of Good’ is.
Ze is druk en tegelijkertijd… ik wil zeggen dat ze
zich goed gedraagt, maar als mijn vrouw hier nu zou
zijn zou ze me uitlachen….
Vixen is een hondje dat wat bang is. Toen ze bij ons
kwam, bibberde ze bij iedereen, behalve bij Tabby,
daar had ze gelijk goed contact mee. Ik mag haar
alleen voeren en aaien, maar verder mag niemand
dichterbij komen. Molly is zo braaf als de duvel, en
als het aan haar ligt is ze een grote hond.
Op de vraag wat King’s favoriete lichaamsonderdeel
van zijn hond is, zegt hij: ‘Ik denk dat die korte
pootjes mijn favoriet zijn. Ze bewegen zo snel! Als
ze rennen zijn hun pootjes een wazige beweging. En
hun lijfjes gaan dan laag op de grond… het zijn net…
het zijn scooters! Ze vliegen vooruit. Dus die pootjes
zijn mijn favoriete onderdeel. Als ik naar Molly kijk,
zie ik haar brede borst en hoe gespierd ze is. En de
helderheid van haar ogen. En als ze omhoog kijkt
heeft ze zo’n grijns op haar gezicht. Dat zijn de dingen die ik geweldig vind, als ik buk om te aaien leggen ze hun oren naar achteren zodat je nog beter en
meer kunt aaien. Omdat ze geen staarten hebben,
beweegt hun hele achterkant van plezier als je de
kamer binnenkomt. Molly zal waarschijnlijk mijn
laatste hond worden. Ze is nu 1,5 jaar oud, ik ben 68
dus als de dingen gaan zoals ik hoop dat ze zullen
gaan, zullen we ongeveer op dezelfde tijd uitgespeeld zijn….’
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing Prijsvraag februari
Vorige maand moest je uit de rijtjes van vijf steeds het woord kiezen dat er NIET bij hoorde.
1. De scherpschutter—Wolven van de Calla—Het verloren rijk—De beproeving—Tovenaarsglas
(Hint: DT) De beproeving is het enige boek uit dit rijtje dat géén deel uit de Donkere Toren-serie is.
2. Joyland—De ontvoering—De regelaars—Razernij—De marathon (Hint: Pseudoniem)
Joyland is het enige boek uit dit rijtje dat niet is geschreven onder het pseudoniem ‘Richard Bachman’.
3. Lisey’s verhaal—Rosie—Het meisje dat hield van Tom Gordon—Insomnia—Dolores Claiborne
(Hint: vrouwelijk) Insomnia is het enige boek uit dit rijtje dat geen vrouwelijke hoofdpersoon heeft.
4. Gevangen—22-11-1963— Dodelijk dilemma—Vel over been—Mobiel (Hint: televisie) Mobiel is het enige verhaal uit dit rijtje waar geen tv-(mini)serie van gemaakt is, maar een ‘gewone’ bioscoopfilm.
5. Hoogste versnelling—Het hoge gras—De gloed —Zwart huis - De talisman
(Hint: samen) De gloed is het enige boek uit dit rijtje dat niet met een andere auteur samen is
geschreven.
Dat was niet zo moeilijk, en we hebben geloot onder de vele fans die het antwoord goed
hadden. De gelukkig winnaar is geworden: Wim Bos uit Breda. Hij won een tijdje geleden
het boek Drakenzieler van Cocky van Dijk en wilde nu het vervolg graag winnen. Sluimergeest komt zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag juni
Hieronder zie je een rijtje namen van 20 bekende Hollywood-acteurs en -actrices. Er staan echter
7 namen tussen van acteurs/actrices die géén rol in een King-verfilming hebben gehad. Weet jij
welke acteurs niet in een King-verfilming geacteerd hebben? Stuur deze namen naar ons toe.
1. Pierce Brosnan
2. Mel Gibson
3. Samuel L. Jackson
4. Johnny Depp
5. Bruce Willis
6.Kevin Spacey
7. Tom Hanks
8. Christopher Lloyd
9. Anthony Hopkins
10. Christopher Walken

11. Kathy Bates
12. Drew Barrymore
13. Naomi Watts
14. Felicity Huffman
15. Debbie Harry
16. Jodie Foster
17. Chloë Grace Moretz
18. Dee Wallace
19. Kristen Stewart
20. Emma Watson

Stuur je antwoord vóór 20 juni 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag juni”. 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-trilogie - alle losse delen - van Yosh Elm (leesexemplaar)
3. De Eerste mens - Het verleden voorbij van Richard Bintanja (leesexemplaar)
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2016

Datum:

Soort:

Details:

Al verschenen

Boek

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

Al verschenen

E-book

Een goed huwelijk
ISBN: 9789024567515
EPUB met digitaal watermerk
2,99

Al verschenen

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 / zie hiernaast met de blauwe sticker.
Pre-order dit boek bij ons!

Helaas gaat Luitingh-Sijthoff
GEEN kartonnen omslag maken
voor de boekenset.
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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, Eric Verhaegen hoe komt dat zo?
Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Sinds ik zo'n jaar of 15 was lees ik al Stephen King-boeken, dus al zo'n 30 jaar. Toen
"Het" uitkwam hebben mijn ouders dat boek direct gekocht. Ik weet nog dat mijn moeder er
gewoon slecht van sliep. Ik las al veel, maar slecht slapen van een boek, dat wilde ik ook wel
eens een keer meemaken. Ik heb het boek in één weekeinde uitgelezen en ben eigenlijk nooit
meer gestopt met het lezen van Stephen King. Gelukkig stond de boekenkast nog vol met andere
fantastische verhalen zoals Carrie, Bezeten stad, Het tweede gezicht (The Shining), Cujo, De
beproeving en Dodewake. Stephen King en de liefde voor lezen heb ik van mijn ouders
meegekregen. Hier ben ik ze nog altijd dankbaar voor!
Wil je ook eens je verzameling showen en antwoorden op deze vragen? Mail naar dit adres!
Werk/School: al ruim 20 jaar werkzaam als ICT-engineer Leeftijd: 45 Woonplaats: Schagen,
waar ik woon met mijn vrouw en 2 kinderen.
Wat is je favoriete boek en waarom?
De moeilijkste vraag van allemaal. King heeft teveel goede boeken geschreven om op te noemen. Het boek waar ik het vaakst naar teruggrijp is De beproeving. Hier komt alles wat Stephen
King is in voor. Een briljant verhaal, spanning, horror, fantasie en levendig beschreven karakters en omgeving. 11.22.63 is trouwens een goede tweede.

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

Aangezien Erik alle boeken al heeft, maken we
hem blij met wat
fanclubmerchandise, en
het kleine
cadeauboekje bij
Bazaar van Boze
Dromen
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Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete film is Maximum overdrive. Misschien een vreemde keuze in de ogen van de
meeste fans, maar in deze film komt mijn tweede passie voor: AC/DC. De film is eigenlijk niet
fantastisch, maar de soundtrack is briljant! Ook leuk om te weten is dat King zelf ook een groot
AC/DC fan is.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Ja ik verzamel (uiteraard) Stephen King-boeken. De enige films die ik bezit zijn Maximum overdrive, The green mile en uiteraard The Shawshank redemption.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Op dit moment heb ik alle Stephen King boeken in bezit. Het zijn er op dit moment 106. Hier
zitten ook enkele Engelse versies tussen. Ik heb ook de comics van De beproeving en de Donkere
toren, losse boekjes zoals De aap en De leerling en enkele exotische boeken zoals Midlife confidential en de comic Creepshow. Ik kan niet
wachten op zijn nieuwe boek “Wisseling van
de wacht”! In mijn verzameling ontbreekt
nog het nooit uitgegeven filmscript van
Sleepwalkers en een door Stephen King gesigneerd boek.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Andere schrijvers die ik lees zijn Dean Koontz
(de tweede schrijver waar ik alles van verzamel), Clive Barker, Nicci French en Alex Garland. Mijn boekenkasten staan vol met talloze boeken van andere goede schrijvers.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking
gekomen en heb je nog tips?
Door mijn zoektocht naar Stephen King boeken en verhalen ben ik in aanraking gekomen
met de fanclub. Hier heb ik een mooi overzicht van alles wat King heeft gemaakt en
nog zal uitbrengen.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v.
Stephen King en/of de Fanclub?
Het lijkt mij fantastisch om een signeersessie
mee te maken.
Welke vraag zou je aan Stephen King willen
stellen?
Ik zou hem willen vragen hoe hij de mensheid
ziet. De meeste karakters in zijn boeken zijn
beschadigd, doorgedraaid of ronduit angstaanjagend. Ziet hij in ieder een duistere kant
of is er nog hoop in zijn ogen?
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of
suggesties?
De enige opmerking die ik nu kan bedenken
is: Zorg dat je nooit zonder boeken zit. Blijf
lezen!
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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 2 maart 2015

IT, gereviewed door James Everington
Mijn vader, IT en Ik
´Het´ was het eerste Stephen King boek dat ik zelf gekocht heb. Mijn vader
zorgde ervoor dat ik Stephen King leerde kennen. Toen ik een jaar of vijftien
was gaf hij me zijn exemplaar van Salem's Lot (waar ik over schreef in mijn blog
Mijn Vader, Stephen King, en Ik) en daarna las ik een aantal King boeken van
mijn vaders boekenplank. Ik kan me niet precies herinneren in welke volgorde,
maar ik las zeker Thinner, Night Shift en Eyes of the Dragon in die eerste paar
maanden. En toen, omdat ik toe was aan één van de omvangrijkere volumes,
trok ik IT uit de schappen en begon te lezen. Onmiddellijk, met de scène van
George Denbroughs papieren boot wervelend door de goot, was ik gefascineerd.
Maar…
“Um, dit is misschien geen boek dat je wilt lezen,” zei mijn vader.
Dit was niet omdat hij dacht dat de verschrikkingen van Pennywise de Clown
teveel voor me zouden zijn; zelfs niet door dat rare stukje kinderseks. Nee, het
was omdat het exemplaar van IT dat mijn vader had gekocht niet compleet was
– er ontbraken enkele hoofdstukken en in plaats daarvan werden sommige
eerdere hoofdstukken herhaald. Zoals iedereen die IT heeft gelezen wel zal
weten, is er nauwelijks een geschikter boek om zo’n fout in te maken – want IT
is gebouwd op een structuur van herhalende scènes. Daarom duurde het enige
tijd voordat mijn vader zich realiseerde dat de hoofdstukken in zijn exemplaar
letterlijk werden herhaald. En op dat moment werd hij zo boos, dat hij IT
gewoon vol walging opzij gooide.
Waarom hij nietgewoon een nieuw exemplaar ging kopen? Waarom hij niet op
zijn minst zijn foute druk weggooide? Ik ben er nooit echt achter gekomen.
Maar de volgende keer dat ik naar de stad kon gaan, ik kocht voor mezelf een
exemplaar bij de lokale WH Smith. En voor mij komt veel van het plezier van IT lezen van die herhalende scènes, het gevoel
van contrast tussen de protagonisten die Pennywise proberen te verslaan als kinderen, en dan weer als oudere, meer afgematte volwassenen. Veel van de sfeer in de roman komt uit dit gevoel van cycli die zich herhalen, uit het nooit kunnen ontsnappen aan je verleden, maar ook nooit in staat zijn om zo fel te branden als je voorheen deed.
Natuurlijk is er in zo’n enorm boek als IT veel meer dan dit. Het is ook één van Kings grote romans over jeugd en vriendschap
en van vriendschap die overgaat. Als tiener, bezig om te overwegen uit huis te gaan wonen en voor de eerste keer nadenkend
over adolescente vriendschappen, raakten die aspecten me bijzonder hard. Maar, na al die jaren IT weer lezend, doen ze dat
nog steeds. Want het is duidelijk, Pennywise is niet alleen een kwade clown of een raar buitenaards reusachtig spinding, hij is
elke horror. De verschrikkingen van tijd die voorbij gaat en bovenal het verlies van die dingen die ons lief zijn.
Ik ben op mezelf gaan wonen, maar mijn vriendschappen uit die tijd hielden stand (en doen dat nog steeds). Ik liet mijn exemplaar van IT in mijn boekenkast staan, me afvragend of mijn vader eindelijk zijn ergernis zou overwinnen en het boek helemaal tot het einde zou lezen. Toen ik terug kwam van de Universiteit voor de kerstvakantie, was zijn foute exemplaar van IT
verdwenen van zijn boekenplanken. Het mijne stond op zijn plaats. Het had een paar kreuken meer op de rug.
IT blijft mijn favoriete Stephen King roman, of op zijn minst de meest diep geëtste in mijn
verbeelding. Als je het nooit hebt gelezen, raad ik je dringend aan op zoek te gaan naar een
exemplaar... Maar wees voorzichtig, als je een tweedehands boek krijgt, controleer of het niet
dat van mijn vader is.
----James Everington is een schrijver van bovennatuurlijke fictie wiens werk onder andere is verschenen in Supernatural Tales, Morpheus Tales en the Little Visible Delight anthology. Zijn
tweede bundel van korte verhalen, Falling Over, is verkrijgbaar van Infinity Plus en zijn maandelijkse serie, The Quarantined City, wordt uitgegeven door Spectral Press. Oh en hij drinkt
Guinness, mocht iemand dat willen weten. U kunt uitvinden waar James momenteel met bezig
is op zijn website.
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Dark Tower foto’s
Hij is een echte ‘telefoon-slinger’!
Idris Elba begaat een anachronisme, als hij zijn trouwe apparaat
vasthoudt, terwijl in cowboykleding gekleed gaat tijdens opnames van de nieuwe westernfilm The Dark Tower
Door: Lucy Mapstone voor MailOnline
In het moderne leven is het ongelooflijk moeilijk voor veel mensen om iets te doen
zonder om de paar minuten naar hun telefoon te kijken.
En het lijkt erop dat ook Idris Elba dit niet kon weerstaan, gelet op het feit dat hij
het apparaat te allen tijde bij zich had toen hij zijn nieuwe film The Dark Tower,
een western thriller, vorige week opnam in Kaapstad.
De 43-jarige Britse acteur leek precies op een cowboy in zijn kleding, maar de telefoon in zijn hand verpestte zeker het effect enigszins.
De ster uit Luther slaat een knap figuur in zijn kostuum, met inbegrip van donkere
jeans, een wit overhemd en een jasje, met een rode sjaal om zijn nek.
Hij had ook een munitiegordel rond zijn taille en een wapen in een holster op zijn
heup toen hij op de Zuid-Afrikaanse set rondwandelde.
Met een vastberaden blik in zijn gezicht leek Idris enigszins afgeleid toen hij over
de zondoordrenkte locatie rondstapte, voordat hij zijn shirt uitdeed om zijn ongelooflijke grote, gespierde armen te onthullen.
Idris speelt de hoofdrol van scherpschutter Roland Deschain in de verfilming van de
beroemde serie van Stephen Kings Donkere Toren romans.

Van ‘gunslinger’... tot ‘telefoon-slinger’! Idris
Elba kon zich niet losmaken van het mobiele
apparaat in zijn linkerhand terwijl hij zich
inleefde in zijn karakter op de set in Kaapstad
van de nieuwe film The Dark Tower

Aangekondigd als een sciencefiction
fantasie-horror, vertelt de film geregisseerd door Nikolaj Arcel en met
een geplande release in 2017 - het verhaal van Deschain, een cowboy-ridder
die het opneemt tegen de slechterik Walter Padick, gespeeld door Matthew
McConaughey.

De film zal worden gebaseerd op het eerste deel in de legendarische, achtdelige
boekenreeks van schrijver King, getiteld De Scherpschutter: naar verluidt zal er
ook een spin-off televisieserie komen, gebaseerd op de saga. De ster uit Jungle
Book kwam aan in Kaapstad op dinsdag nadat hij voor groot nieuws had gezorgd
bij de TV BAFTA´s enkele dagen daarvoor, waar hij publiekelijk herenigd was met
zijn ex-vriendin en moeder
van zijn 23-maanden-oude
zoon Winston, Naiyana
Garth.

--De zon schijnt en de spieren glimmen! Duidelijk de
hitte in de Zuid-Afrikaanse
stad voelend, ontdeed Idris
zich van zijn shirt en showde zijn kolossale armen.

Trekkend aan de sjaal
om zijn nek - zijn geliefde telefoon nog steeds
stevig in zijn linkerhand
- leek hij de warmte in
de Zuid-Afrikaanse stad
te voelen.

In karakter komen: de 43-jarige Britse acteur
had ook een munitiegordel rond zijn taille
hangen en een wapen in een holster op zijn
heup toen hij de Zuid-Afrikaanse set opwandelde.
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Een behoorlijk anachronisme: De ster uit Luther slaat een
knap figuur in zijn kostuum, met inbegrip van donkere
jeans, een wit overhemd en een jasje, met een rode sjaal
om zijn nek, maar de telefoon in zijn hand verpest het
effect enigszins.
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Dark Tower foto’s

Hard aan het werk: Idris speelt de hoofdrol van scherpschutter Roland Deschain in de verfilming van de beroemde serie van Stephen Kings Donkere Toren romans.

Hij ziet er het goed uit! Geafficheerd als een sciencefiction fantasie-horror, vertelt de film het verhaal van
Deschain, een cowboy-ridder die het opneemt tegen
slechterik Walter Padick, gespeeld door Matthew
McConaughey .

Even een adempauze: een dag nadat hij van London naar
Kaapstad gevlogen is, zorgt Idris voor een pause tussen twee
takes.
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Oorspronkelijke
titel:
Crimson shore
Auteurs:
Douglas Preston
Lincoln Child
Uitgever:
Luitingh Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2016
Aantal pagina’s:
333
ISBN:
9789024570140
Link/urls:
Uitgeverij
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door Chrissy

Scharlaken Kust van Preston & Child
Dit is alweer de vijftiende thriller met Aloysius Pendergast in de hoofdrol. Als je nog nooit een boek met
Pendergast hebt gelezen, kun je toch beter van voor
af aan beginnen, want FBI-agent Pendergast heeft
een paar eigenaardig trekjes die je anders een stuk
minder goed begrijpt en dat is toch wel nodig. Hoe
dan ook blijft hij een rare kwibus, of je zijn eerdere
verhalen hebt gelezen of niet, maar als je hem wat
beter kent, krijgt zeker dit boek wat meer diepte.
Dit keer moet hij het opnemen tegen geesten uit het
verleden. Pendergast accepteert een privéopdracht in
Exmouth, Massachusetts om de diefstal van een waardevolle wijnkelder te onderzoeken. Samen met zijn
pupil Constance Greene reist hij af naar de
badplaats, waar ze al snel iets sinisters ontdekken:
een dichtgemetselde nis in de wijnkelder die de
resten van een man bevat, gemarteld en vervolgens
levend begraven, 150 jaar geleden. Maar waarom? De
puzzel wordt bemoeilijkt wanneer ze nog een lijk
ontdekken - bedekt met mysterieuze symbolen - in de
zoutmijnen achter Exmouth. De plaats waar, zo wil
de legende, de echte heksen van Salem hun toevlucht
zochten na de heksenjachten van 1692…
Zoals altijd weet het schrijversduo de spanning er
lekker in te houden. Pendergast weet op miraculeuze
wijze (die vaak wat vergezocht is) er achter te komen
dat er een lijk in de keldermuur van een wijnkelder
heeft gezeten. Maar waarom is dat lijk weggehaald
en heeft men het op het leegroven van de wijnkelder
laten lijken, terwijl de duurste flessen nog zijn
blijven staan? Samen met Constance, die dit keer
eens mee mocht op avontuur (LEUK!) gaat hij achter
de oplossing aan, die nog meer sinister blijkt te zijn
dan je van te voren al denkt. Het is mooi opgelost,
maar dan zit je nog maar op driekwart van het boek.
En dat is vreemd, want meestal wordt de ontknoping
pas op de laatste pagina´s gedaan.
In het tweede deel van het boek werd het wat warriger, maar het is toch de moeite om te lezen. Maar
het was weer tijd dat Pendergast zijn trucje ging
doen met zijn speciale gave om in gedachten
- trance - naar het verleden terug te gaan. Dit had
het verhaal eigenlijk helemaal niet nodig, en het
boek krijgt daardoor wel een tikje sciencefiction
mee, maar dat vond ik niet echt heel erg (omdat ik
ook wel van dat genre houd). Helaas maakte dit het
wel minder geloofwaardig en vergezocht, maar
desondanks werd het op de een of andere manier
toch nog spannender dan het al was. Een spannende
klopjacht in donkere gangen van een heksengrot is
het gevolg van de trance van Pendergast. Zowel hij
als Constance zijn in gevaar en proberen het vreemde, moordende wezen dat daar rondwaart te slim af
te zijn.
Natuurlijk lukt dat, en loopt alles weer goed af. Van
mij mag Constance vaker mee met Pendergast, het
geeft het wat vrouwelijk intuïtie mee (ondanks dat
Constance van de oude stempel is) die de ook al houterige Pendergast net wat mooier uit de verf doet
komen. Als Pendergast-liefhebber wil je dit boek natuurlijk niet missen, maar er zijn betere verhalen.
Het verhaal is verrassend, maar je ziet 80% al van te
voren aankomen. Maar ook dat is niks nieuws van
deze schrijvers. Toch is het lekker ontspannen leesvoer. Daarom een 7.5.
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Schrijf je nu in om
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recensie op
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Kiranne III - trilogie - van Yosh Elm
Het derde deel in deze serie begint ook weer met een uitgebreide terugblik
op wat er in de eerste delen is gebeurd. Hierdoor zou het boek zelfstandig
leesbaar kunnen zijn, maar beter is het om de andere delen eerst te lezen
zodat je een band krijgt met de karakters, en de situatie die toch wel gecompliceerd in elkaar zit vanwege verschillende tijdsdelen en de lange reis
die ze maken over de vreemde wereld waarin ze terechtgekomen zijn.
In dit deel blijkt ook dat het zuiden niet veilig is voor de aardlingen. Ze zijn
eindelijk van Dries af, maar dan blijkt er nog een andere, veel gevaarlijkere
vijand te bestaan. Waaraan ontlenen de geheimzinnige Grijzen hun macht,
en wie is de mysterieuze Oude? De rivaal van Kiranne verschijnt, en dat
maakt het implanteren van een extensie onontkoombaar. Er is geen ontvluchten aan, en de wanhoop nabij zetten de aardlingen de aanval in op de
verraderlijke Voskk. Door zijn toedoen worden twee extensies van geliefden
gehackt en komt het tot een ultieme uitbarsting waarin het heden en verleden versmelten.
In het begin van dit deel staan wat storende foutjes. Alinea’s zijn niet overal geplaatst, waardoor je soms zo van de ene persoon op een volgende overspringt en je in het ritme van het lezen gestoord wordt. Ook in dit deel hier
en daar een gemiste komma of punt, maar dat stoorde me
verder niet echt. Het is een dikke pil met 571 pagina’s, maar behalve het
gewicht natuurlijk merk je dat niet want het leest lekker door.
Dit deel valt veel meer in het genre sciencefiction dan de andere delen.
Waar die voornamelijk nog fantasie waren, gaat dit deel er vol in. Daar
moet je dus wel rekening mee houden of je dat aantrekt; persoonlijk heb ik
daar geen moeite mee. Ze verruilen de Krayag’s voor vliegtuigen en duikbootachtige voertuigen. Hier en daar is het boek echt verschrikkelijk
spannend. Door de nieuwe vijand die opgedoken is, komen ze behoorlijk in
het nauw te zitten en moeten ze alle zeilen bijzetten om te ontsnappen.
Kiranne redt ze en ze bevinden zich uiteindelijk op haar ruimteschip. Een
vijand, Viza zit vanwege gebeurtenissen in het verleden Kiranne achterna,
samen met de geflipte Voskk. En daarmee ook onze aardlingen. Er zit niets
anders op dan toch, net als Kiranne, een extensie aan te laten meten. Kiranne meet ze er allemaal een aan en ze leren hiermee om te gaan, en de
ethische regels (waar de vijand zich natuurlijk niet aan houdt) die aan het
gebruik ervan vast zitten. Het versje dat ze hebben leren onthouden om
ervoor te zorgen dat ze zich aan de regels blijven houden, komt in de laatste hoofdstukken van het boek mooi terug. Door de extensie kunnen ze zonder te praten met elkaar communiceren, gedachten afschermen en bestuderen in hun slaapmodules zodat ze de kennis kunnen toepassen en ze doen
moeilijke berekeningen voor het maken van hun duikboot alsof het niks is.
Dat komt wat te gemakkelijk over, maar is wel precies waar het ding voor
bedoeld is. Ze zijn er snel aan gewend, maar hun karakters zijn veranderd.
Op een gegeven moment zijn twee extensies van de aardlingen overgenomen: een door Kiranne en een door Viza. De dragers van die extensies herbeleven wat er tussen Kiranne en Viza is voorgevallen en dan begrijp je als
lezer ook waarom er zoveel haat tussen die twee bestaat. En waarom Kiranna onze aardlingen naar deze wereld heeft overgebracht.
Het boek staat vol gevechten, en natuurlijk overwinnen onze aardlingen, die
nu zonder fouten kunnen vechten vanwege hun extensies, gemakkelijk. Onze aardlingen krijgen toch wel wat minder aandacht in dit deel, en lijken
wat oppervlakkiger geworden door hun extensie, en wat meer met zichzelf
bezig te zijn. De vrolijke Yok Yok Yarras is een stuk serieuzer, en beleeft
duidelijk minder plezier aan zijn vechterskunst, een bijwerking van de
extensie. Hij blijkt ook verliefd te zijn geworden op een van de aardlingen,
en is ontroostbaar als ze verdwenen blijkt na een gevecht. De rest van het
gezelschap lijkt het niet altijd echt verdriet te doen dat ze weg is. Maar hij
doet er alles aan om haar te vinden, en dat lukt ook (uiteraard).
Kiranne krijgt in dit laatste eindelijk meer diepte en als lezer begrijp je
eindelijk hoe de vork in de steel zit en waarom ze gedaan heeft wat ze
heeft gedaan. Het is een erg mooi gevonden en begrijpelijk plot. Ja, het is
Sci-Fi, maar het is vrij logisch hoe het verhaal vervolgt en het is ook
gemakkelijk te volgen. Ondanks dat ik er enorm van heb genoten, vond ik
de beide eerste delen toch net wat sterker uitgewerkt. Daarom krijgt dit
deel een krappe 8 van mij. Het is een deel geworden dat je met een zucht
dicht slaat als het uit is. Jammer dat het is afgelopen, maar eind goed al
goed...
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door Chrissy

Anna Rijnders is een jonge, intelligente psychologiestudente. Sinds haar broer verlamd is geraakt na een ernstig ongeluk, is ze totaal verslaafd aan haar smartphone, ze sluit
zich helemaal op in de wereld van apps en sociale media.
Na een feest waar ze te diep in het glaasje heeft gekeken,
ziet ze dat een onbekende een app op haar telefoon heeft
gezet. De app beantwoordt allerlei wetenschappelijke vragen, maar weet ook persoonlijke vragen te beantwoorden.
De app lijkt ook alle informatie te hebben over haar situatie en die van haar vrienden. Al gauw begint de app Anna te
terroriseren door persoonlijke foto's en filmpjes naar mensen uit haar contactenlijst door te sturen. Zo onthult de
app haar diepste geheimen aan de buitenwereld. Pogingen
om de app te verwijderen resulteren in mysterieuze ongelukken om haar heen. Als haar vrienden een voor een omkomen, snapt ze dat de app meer is dan een simpel handigheidje..…….
APP is een Nederlandse horror/thriller over iets dat nu een heel normaal gebruiksartikel is, de
smartphone. Op deze smartphone zet je app’s (applicaties) om te kunnen werken. Maar waarschijnlijk hoef ik dat niemand verder uit te leggen. Deze app’s kunnen erg handig zijn en worden
dan ook veelvuldig gebruikt. Maar stel je nou eens voor
dat er een app is die niet alleen je telefoon in zijn
macht krijgt, maar ook je leven.
De app begint je te isoleren van je vrienden en bekenden en zorgt ervoor dat er ongelukken gebeuren zodra
je probeert de app weer te verwijderen. Op zich niet
heel geloofwaardig, maar wel een leuk uitgangspunt
voor een horrorfilm.

En APP is een film waar we als Nederlanders best trots
op mogen zijn. Acteerwerk is, hoe zeg ik dat netjes,
een beetje Nederlands. Niet van een heel hoog niveau.
Wat mij wel heel erg bijzonder leek was het gebruik
van het tweede scherm. Je eigen telefoon of tablet
waarop je de app van APP kunt installeren. Deze app
reageert op gebeurtenissen in de film en geeft achtergrond informatie en beelden vanuit een andere hoek.
Erg origineel gevonden en na wat strubbelingen met
opstarten, werkt het toch heel goed.
Dit is een primeur in de filmwereld en eerlijk gezegd
snap ik niet dat er niet meer films verschenen zijn met
deze techniek. De Nintendo Wii U werkt een beetje op
dezelfde manier, extra informatie verstrekken op een
ander scherm. Je kunt zien dat de techniek nog in de
kinderschoenen staat, maar het is iets waar ze trots op
mogen zijn. Ik vond het echt een aanwinst voor de
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.

