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Voor velen van ons is de vakantie weer achter de rug. Waarschijnlijk ben
je weer aan het werk en eigenlijk het hele vakantiegevoel alweer vergeten. Ook wij zijn weer terug, en Kings Things barst dan ook bijna uit zijn
voegen…
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2314 fans
1493 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

In het laatste nieuws vind je heel veel informatie over de verfilmingen
van de Dark Tower en IT, maar ook ander nieuws. Er is weer een nieuwe
Luckey Quarter, boek– en filmrecensies. Dit keer hebben we een gezamenlijke recensie van drie lezers over Wisseling van de Wacht en het is
duidelijk dat smaken verschillen. Deze keer ook een pagina met foto’s
van de Dark Tower set. We maken de winnaars bekend van de boekpakketten die je via onze Facebookpagina kon winnen bij ‘De Doos van Herman’. Natuurlijk vind je ook de winnaar van de laatste prijsvraag, nog van
voor de vakantie, en een nieuwe prijsvraag.
Fanclubdag 2016: Eindelijk kunnen we je wat meer nieuws geven over de
fanclubdag van dit jaar. Kijk snel op de volgende pagina!
Dankzij ons bezoekje aan Deventer begin augustus, is het aantal fans op
ons GRATIS mailingmagazine Kings Things met 28 gestegen naar 2307!
We hebben dit jaar echt ONTZETTEND veel boeken verkocht, en de
fanclubkas werd daar weer erg blij van. Boekwinkeltje Stephen King Fans
kon 180 euro doneren van eerdere verkopen en verkopen op de boekenmarkt.
Stephen King Fanclub Crew

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.

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!

Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Fanclubdag 2016
12 NOVEMBER 2016
10:00—16:30
VEERHUYS NIEUWEGEIN

Eindelijk kunnen we je wat meer nieuws brengen over de
fanclubdag van dit jaar. In verband met vakanties was
het even wachten op de bevestiging, maar we gaan ook
dit jaar weer naar ‘t Veerhuys in Nieuwegein.
Entreeticket prijs: 6,00 in de al gestarte voorverkoop
(tot 5 november) - of op de dag zelf 7,50 aan de zaal.
Koop je entreeticket nu in onze shop! Onze maandelijkse donateurs hebben gratis toegang!
Iedereen die langs onze kassa komt op de dag zelf komt,
en een ticket via de shop heeft gekocht, krijg je GRATIS
een exclusief Stephen King gerelateerd cadeautje.
Wat zijn we van plan?


Ook nu worden weer 8 tot 10 auteurs uitgenodigd,
waarvan een recensie van hun spannende boek is verschenen in Kings Things in de afgelopen
twee jaar.



We willen je dit jaar ook twee filmblokken van 30 minuten aanbieden, met Dollarbaby filmpjes. Welke er gedraaid worden laten we je volgende maand weten.



Loterij: van de aanwezige auteurs en uitgeverij Luitingh-Sijthoff ontvingen wij weer diverse prijzen voor de loterij, en je kunt dus van alles winnen! Het overzicht van de prijzen
komt in de komende weken op de website te staan onder tabblad fanclub / ontmoet de fanclub / fanclubdag 2016



Veiling: Al een aantal jaren onderdeel is "de veiling". Heb jij bijzondere KInggerelateerde zaken die jij wel kwijt wilt en waar andere fans misschien wel een fortuin voor
willen betalen? Biedt ze dan bij ons aan in de fanclubdag-veiling. Heb je iets wat je wilt
laten veilen, stuur dan even een mailtje met omschrijving en foto(s) van je object naar penningmeester@stephenking.nl. De regels zijn hetzelfde als voorgaande jaren, je mag een minimaal te ontvangen bedrag opgeven, 10% van de opbrengst is voor de fanclub, en het geld
wordt zo spoedig mogelijk na de fanclubdag aan je overgemaakt. Wij zijn benieuwd naar
jullie reacties!



Boekenverkoop: er is GEEN nieuwe Stephen King boek dat in november uitkomt, maar
uiteraard hebben we heel veel tweedehands en nieuwe boeken te koop op deze dag. Ook
onze fanclubeditie van De Groene Mijl (met illustraties en vergezeld gaand van een RVS boekenlegger) wordt verkocht. Er is vooral Nederlandstalig, maar ook (wat) Engelse hardcovers
zijn te koop en enkele DVD’s.



Pinnen? Ouderwets, maar we hebben GEEN pinmogelijkheid, dus neem voldoende cash
mee. Denk er aan; op de locatie zelf kun je ook geen geld pinnen! Dit kan wel in het kleine
winkelcentrumpje recht tegenover het Veerhuis, vlakbij de tram.



Op de website komt weer een pagina voor de fanclubdag 2016, waar we je op de hoogte
houden welke auteurs aanwezig kunnen zijn, welke prijzen er in de loterijpot zijn gestopt,
en welke Dollarbaby’s je kunt gaan zien op onze dag.

Locatie informatie:
We zijn ook dit jaar weer te gast in congres- en partycentrum 't Veerhuis in Nieuwegein. De gelijkvloerse, rolstoelvriendelijke locatie is dichtbij de A2, tram en bus voor de deur (2 minuten lopen)
en heeft veel GRATIS parkeerruimte!
Zaal: Albatros
In 't Veerhuis kun je drank (consumptiebonnen verkrijgbaar bij onze kassa) en eten kopen (binnen
mag geen zelf meegebracht eten worden genuttigd).
Pagina 3
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Pennywise
De afgelopen maand staat het internet vol met foto's
van de nieuwe Pennywise. Het is ook nogal een
uitdaging om in de schoenen van deze clown te gaan
staan natuurlijk… maar deze nieuwe Pennywise ziet er
aardig eng uit… of niet? Bill Skargard zegt er dit over:
“Het is belangrijk dat we iets origineels doen voor
Pennywise. Met opzet gaan we niet voor die vreemde,
vettige look. Tim Curry’s acteren was geweldig, maar
het is voor mij belangrijk dat we het daarom juist
anders doen. IT houdt van de vorm van Pennywise, het
spel en het jagen. En wat grappig is voor deze kwaadaardige entiteit, zal niet voor iedereen
even grappig zijn. Maar hij denkt dat
het grappig is.”
Hier rechts zie je de BowersGang, de
pestkoppen uit IT.
Warner Bros. heeft aangekondigd dat
de originele IT opnieuw zal worden
uitgegeven op Blu-ray in oktober. Je
kunt er een speciaal T-shirt bij krijgen
dat verder nergens anders te koop zal
zijn.

Hier is een kort interview met Dan Lin,
de producent van It. Barbara Muschiette (ook producent) deed een interview.
Bekijk de clip met de Loser’s Club op de fiets.
Hier heb je nog wat korte filmpjes van de set:
Clip 1, Clip 2 en Clip 3.
En als laatste wat foto’s van Bill (Pennywise) op de set.

Batman & Robin
King schreef het (in Bazaar van Boze dromen te vinden)
korte verhaal Batman and Robin Have an Altercation,
een kort verhaal over familie, liefde en dood. Stu Tinker
leest het voor, en je kunt het hier horen samen met
een interview dat Aparna Nancherla hem afnam. Stu
Tinker is een super-Kingfan uit Bangor, Maine die al bijna 20 jaar tours geeft die langs de plekjes gaat waar
onze favoriete schrijver zich door heeft
laten inspireren.

Cookie Jar in Bazaar
In de paperback van Bazaar of Bad Dreams
in de USA zal ook het verhaal Cookie Jar
(dat je in Kings Things van vorige maand
kon lezen) worden opgenomen. Voor Nederland is nog niet bekend of het verhaal ook
vertaald zal worden en in welke bundel het
mogelijk zal worden uitgegeven.

Pagina 4

Foto’s uit Stand by Me
Hier vind je een aantal foto’s die nog niet eerder vertoond zijn van de verfilming van Stand by Me. Een artikel over deze classic — die er bijna niet was geweest —
kun je hier lezen.
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Dark Tower
De eerste beelden van de Dark Tower verfilming zullen vertoond worden
op het Entertainment Weekly’s POPFEST, dat op 29 en 30 oktober a.s.
gehouden wordt in Los Angeles.
Inmiddels is men klaar met filmen op locatie, op 22 juli waren ze klaar.
Het heeft 15 weken geduurd om onder andere het filmen van scènes in
Zuid-Afrika en New York erop te krijgen.
Hier bekijk je een clip waarin Idris Elba Roland’s relatie met de Man in
Zwart uitlegt. En hier zie je hem tijdens een interview op Comic Con.
De Dark Tower cover van Entertainment Weekly verbergt een geheimpje. Start met downloaden van de app op TheSombraGroup.com. Als je
die ‘aan’ hebt staan, moet je de camera de cover laten zien en dan
wordt het geheim onthult. In dit exemplaar staan veel exclusieve foto’s
en King vertelt meer over de veranderingen in het script.
Lees hier hoe het Dark Tower-verhaal zich verhoudt tot andere boeken
van King, o.a. de Shining, de Beproeving en Bezeten Stad.
Of bekijk hier een clip van de set van de Dark Tower.
Lees hier een interview met Matthew Mc Conaughey (de Man in Zwart)
of een interview met Idris Elba.
Bekijk een clip van de voorbereiding van wat kindfiguranten tijdens het
filmen op Madison Square Park in New York.
Het is al bekend dat Susannah en Dean geen rol hebben in de verfilming.
Lees hier in drie delen wat de film veranderd en houdt in vergelijking
met Stephen Kings boeken: Lees hier.
Meer Dark Tower foto’s op de volgende pagina!

The Mist serie
The Mist wordt ook omgetoverd naar een tv-serie.
Bloody Disgusting heeft meer foto’s. Ze zijn op 18 juli
begonnen met filmen in Halifax, Nova Scotia. Het wordt
een 10 uur durende serie, die op de US-zender Spike
voor het eerst zal worden uitgezonden. Bekende acteurs
zijn Morgan Spector, Frances Conroy, Alyssa Sutherland,
Gus Birney, Dan Butler, Luke Cosgrove, Danica Curcic,
Okezie Morro, Darren Pettie, Russell Posner en Isiah
Whitlock Jr.

Ademhalingsmethode verfilmd
De Ademhalingsmethode (een arts leert een vrouw de
manier van ademen tijdens een bevalling en wordt verliefd op haar) wordt ook als serie verfilmd. Het
speelt zich af in 1930, en focust zich op de relatie
tussen de arts en de vrouw en op hoe de arts het
kind van de onthoofde vrouw volgt na zijn adoptie.

Carrie 40-jarig bestaan
Ter ere van het 40-jarig bestaan geeft the Scream
Factory een speciale editie op Blu-ray uit, met
bijna drie uur aan bonusmateriaal. Hier vind je
meer informatie.

Revival
Josh Boone vertelde deze maand dat men acteurs aan
het zoeken is voor de verfilming van Revival. Dit artconcept is gemaakt door Vincent Chong.
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The Dark Tower
Gepubliceerd op 19 augustus 2016
Een nieuwe foto uit The Dark Tower is gedeeld door Tom
Taylor, de acteur die Jake Chambers speelt in de Stephen
King-verfilming. Het is een foto met het silhouette van Taylor staande op een vervallen vloer, starend door een vreemde deur in een wazig licht. De zin "Er zijn andere werelden
dan deze" dient als versiering op de afbeelding( en is dus
niet in de film te zien).
Lezers van Kings originele roman in de serie, The Gunslinger, zullen weten dat dit de woorden zijn die Jake tegen
Roland de Gunslinger zegt op een cruciaal moment in het
verhaal — de eerste hint dat dit proto-mystieke rijk van Midden-Wereld slechts één dimensie is van velen die zijn verbonden via de Donkere Toren.
Het huis waar Jake in staat heet in de film Dutch Hill en het
is eigenlijk helemaal geen huis. Het is een voogd-demon, die tot leven komt ter bescherming van deze toegangspoort tot Midden-Wereld en plekken verder weg. Het komt uit een scène in Kings derde boek in de serie, The Waste Land, dat oorspronkelijk werd gepubliceerd met een van de saga’s meest onrustbarende tekeningen...
The Dark Tower is te zien in bioscopen op 17 februari 2017 (in de VS).
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‘Herman’s doos’ winnaars van Facebook
In ruil voor de verzendkosten konden Stephen King-fans dit keer een hele doos boeken
van Herman winnen. Want ja, het was weer zover: de doos van Herman stond weer bij
onze secretaris.
Dit keer kon gekozen worden uit pakketten en werden na 23 augustus de winnaars
getrokken. Hun Facebooknamen worden in deze Kings Things bekend gemaakt.

Winnaars: stuur NU een mail naar onze secretaris met je Facebook naam, je echte naam (als die anders is) en adresgegevens
waar het pakket naar toe mag. Ter controle of jij het wel echt
bent, stuur je ook de URL/link naar je facebookpagina mee (dus
bijv: https://www.facebook.com/StephenKing FanclubNederland).
Schrijf er gelijk bij of je via DHL 5.75 of Kiala 3.95 voor NL wilt
verzenden. Je krijgt een reactie terug met de informatie voor het overmaken van
de verzendkosten Nadat dit bedrag is ontvangen, wordt je pakket verzonden.
Pocket pakket 1 Nick Jansen: Tweeduister, Christine, de Schnabbel, Spiegelbeeld van de maaier, Scherpschutter, Teken van drie, Dodelijk Dilemma, Ogen van de Draak en Spelbreker.
Pocket pakket 2 Liane Baltus: Schemerwereld, Cujo, de Schnabbel, Dodenwake, Duistere krachten, Vlucht naar
de top, Vel over Been en Spelbreker
Pocket pakket 3 Debby Bouman Dodelijk dilemma, de Noodzaak, de Duistere kant, Vlucht naar de top, Dolores
Claiborne, de Spelbreker, de Gloed en Bezeten Stad
Paperbackpakket 1 Femke Post: Carrie, Misery, Vervloeking, Insomnia, de Gloed, Duma en Desperation
Paperbackpakket 2 Vicky Creugers: Duistere kant, Duistere krachten, Schemerwereld, Desperation, Harten in
Atlantis, Dreamcatcher en Rosie
Paperbackpakket 3 Leny Wever: Satanskinderen, Geheim van de Buick, Dromenvanger, Rosie, Spelbreker,
Noodzaak en Schemerwereld
Paperbackpakket 4 Jeanette Christine: Tweeduister, Alles is Eventueel, Desperation, Schemerwereld, Noodzaak en Dromenvanger

Gefeliciteerd en heel veel leesplezier!
Niet gewonnen? Je kunt voor al deze titels ook terecht bij Moesie Books, waar je nog steeds met 10% korting
boeken kopen, als je tenminste vertelt dat je via ons komt. Of bij boekwinkeltje Stephen King Fans, het winkeltje
van de fanclub. Dat 10% van elk verkocht boek naar de fanclub doneert.

Dollarbaby bijdrage? Mr. MerceJe hebt hier de kans om een
des verfilbijdrage te leveren aan de
verfilming van een Stephen
King-verhaal. Kijk even hieronming
der en lees hoe je kunt bijdra-

gen aan de realisatie van de
dollarbaby L.T.’s Theory of Pets.

Shawshank boom omgevallen
De beroemde boom, een witte eik, is omgevallen. De
boom is te zien aan het einde
van de film en is de plek
waar Dufresne zijn vrouw ten
huwelijk had gevraagd.

Het echtpaar DeVito zou uitgekozen zijn om een
rol te spelen in
Mr.
Mercedes.
Maar… het is een
grapje en een zelf
in elkaar geknutselde foto van
iemand. Op IMDB.com staat Brendan Gleeson gecast
voor de rol van Bill Hodges, en niet Danny DeVito.

Emmy nominatie 11.22.63
De serie 11.22.63 is genomineerd voor een Emmy-award.

King in IBM commercial
Kijk hier!
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag juli/augustus
Vorige maand moest je ons laten weten in welke bundel de volgende korte verhalen zijn opgenomen. Hieronder de oplossing:
1. Rotjoch — De bazaar van boze dromen
Dat wist ook Ruud van der Molen
2. Willa — Na zonsondergang
uit Alkmaar!
3. In de doodskamer — Alles is eventueel
4. Mijn prachtige paard — (Nachtmerries en) droomlandschappen
Hij wil graag de Rune
5. Ayana — Na zonsondergang
Trilogie winnen, dus die
6. De New York Times met korting — Na zonsondergang
komt zo snel
7. Lunch in het Gotham Cafe — Alles is eventueel
mogelijk naar je toe.
8. Kop omlaag! — (Nachtmerries en) droomlandschappen
Veel leesplezier!
9. In de klem — Na zonsondergang
10. Batman en Robin hebben een aanvaring — De bazaar van boze dromen

Prijsvraag september
Beroemde clowns
Wie kent ‘m niet? Misschien wel Kings meest angstaanjagende creatie: Pennywise de clown! Maar
deze engerd uit Derry is niet de enige bekende clown…
Hieronder zie je 8 namen van personen die ook een clownesk alter ego hebben.
Weet jij onder welke clownsnaam deze personen bekend zijn geworden?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

John Wayne Gacy, Jr.
Joseph William "Joey" Utsler
Bas van Toor
Russell Scott
Roger Black
Willard Scott
Nicolai Poliakoff
Vance DeBar "Pinto" Colvig

Stuur de 8 clownsnamen vóór 20 september 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag september”. 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. Lucifer Dilemma van Tim Lommerse (leesexemplaar)
2. De Eerste mens - Het verleden voorbij van Richard Bintanja (leesexemplaar)
3. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
4. Nachtval van Bas Kock (leesexemplaar)
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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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WORDT VERWACHT NEDERLAND

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2016

Datum:

Soort:

Details:

17 januari 2016

boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468

10,00 voor 320 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie
17 januari 2016

boek

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499

12,50 voor 400 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie
17 januari 2016

boek

Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512

12,50 voor 496 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie
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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 maart 2015

Dodelijk Dilemma, besproken door William Meikle
In de kern is Dodelijk Dilemma helemaal geen horror-roman. Het is een liefdesverhaal, een bitterzoet verhaal van een liefde die zou zijn geweest. Johnny's relatie
met Sarah loopt door het hele verhaal, de lijm die Johnny samenhoudt wanneer
alles somber en hopeloos lijkt.
Ik denk dat iedereen de plot weet - Johnny ontwaakt uit een lang coma met de
mogelijkheid om de toekomst te zien - en wat hij ziet is erg somber, tenzij één
enkele man vroegtijdig uit de vergelijking verwijderd kan worden. De morele implicaties, het 'zou je teruggaat en Hitler doden als je kon' argument is wat de vaart
in het verhaal houdt.
Verschillende thema's die in latere romans van King zullen terugkeren, dagen hier
voor het eerst op - de wegen waarop men niet reisde, een goede man probeert het
juiste ding te doen tegen schijnbaar onmogelijke kansen, en de corruptie van de
ziel die hoort bij het hebben van macht. Maar het is Johnny, de gebroken man, die
onze volledige aandacht krijgt. Hij is een volledig uitgewerkt personage, één van
Kings grote krachten, en we voelen zijn pijn en verwarring, om te beginnen na het
ongeval, en daarna, met toenemende hopeloosheid en horror als zijn 'gift' zijn tol
eist.
Ik heb dit boek voor het eerst gelezen toen het oorspronkelijk gepubliceerd werd,
meer dan 35 jaar geleden nu, en ik was niet zeker of ik er wel naar terug moest
grijpen. Ik was bang dat mijn gevoelens voor het boek gekleurd zouden zijn door
het herhaaldelijk bekijken van de verfilming door Cronenberg, en ook door de
enigszins matte tv-serie van een paar jaar terug. Ik had me geen zorgen hoeven
maken. Zoals altijd trok King me weer direct in het verhaal, en ik las het uit in
twee sessies met alleen een koffiepauze er tussen.
Ik denk dat ik er nu meer van geniet dan ik destijds deed - in 1979 was ik nog maar
een jongen van 21 en ik kon me niet echt met Johnny’s verloren jaren, verloren
liefde of angst voor de toekomst identificeren. Een oudere, meer cynische ik zag nog veel meer van zichzelf in Johnny dan ik
destijds deed, en volgens mij is het boek in mijn lijst van favoriete King-romans gestegen tot ergens in de buurt van de top
vijf.
Stilton is een geweldige, slijmerige, schurk in contrapunt aan Johnny's immense
goedheid, Sarah is zo lief als ik me haar herinner, Johnny's offers laten mijn hart
samenkrimpen, en de opmerking aan het einde op de begraafplaats deed iets
wat het nog niet eerder veroorzaakt had - deze cynische ouwe lul had een klein
traantje in zijn ogen toen hij het boek weglegde.
Vijf van de vijf sterren, en ik zal zeker niet nog 35 jaar wachten vóór ik het weer
ga lezen.

----William Meikle is een Schotse schrijver, nu woonachtig in Canada, met twintig
romans gepubliceerd en meer dan 300 korte verhalen op zijn naam in dertien
landen. Hij heeft boeken beschikbaar uit een scala aan uitgevers met inbegrip
van Dark Regions Press, DarkFuse en Dark Renaissance en zijn werk verscheen in
een aantal professionele bloemlezingen en tijdschriften. Hij woont in Newfoundland met walvissen, adelaars en ijsbergen als gezelschap. Wanneer hij niet
schrijft drinkt hij bier, speelt gitaar en droomt van fortuin en glorie.
Je kunt hem online vinden op www.williammeikle.com en op Twitter via
@williemeikle
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vertaling door: Peter

In april 2014 is, als onderdeel van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van Carrie, een project
gelanceerd waarbij elke maand in 2015 twee of drie reviews verschijnen van een Stephen King-boek.
Elk boek wordt door een andere schrijver gerecenseerd. Die recensies vertaalden we en lees je hier!
Deze recensie verscheen op 16 maart 2015

Cell, beoordeeld door Maura McHugh
(pas op -bevat spoilers)

Ik las Cell voor het eerst niet lang nadat het boek uitkwam in 2006, gebaseerd
op het gerucht dat King was teruggekeerd naar zijn horrorwortels en een all-out
zombieroman geschreven had.
Ik was meer geïntrigeerd door King die de horrorbakens opnieuw verzette, in
plaats van door het onderwerp, aangezien zombie-fictie meestal moeilijk te
verkopen is aan mij. Meestal bombarderen de media ons met verhalen die impliceren dat de Apocalyps aanstaande is, dus ik ben vaak terughoudend om nog
meer einde-van-de-wereld scenario’s toe te voegen aan mijn soms voorkomende
drie-uur-’s nachts-niet-kunnen-slapen fantasieën.
Het opnieuw lezen van Cell is een interessant experiment omdat het zelden
voorkomt dat ik de tijd heb om een roman opnieuw te lezen. Het eerste wat ik
opmerkte, is dat ik me het begin van de roman beter herinnerde dan het einde.
De hoofdrolspeler van het verhaal is Clayton Riddell, een stripboektekenaar van
in de dertig die in Boston is na de ondertekening van een contract voor zijn eerste grafische roman. Hij heeft geen eigen mobiele telefoon (iets meer geloofwaardig in 2006 dan nu), maar terwijl hij terugkeert naar zijn hotel is hij er
getuige van hoe plotseling verscheidene mensen veranderen in moorddadige
zelfmoord-aanvallers nadat ze een telefoontje krijgen op hun mobiele telefoons.
Ze zijn het slachtoffer van 'the pulse': een geheugen-wissend programma, gemaakt door niet-gespecificeerde daders, dat via een mobiele telefoon wordt
afgeleverd, en de herinneringen/identiteit/conditionering van de persoon die
het hoort verwijdert, totdat alleen de oerkern, het oudste gedeelte van de hersenen, overblijft. Binnen korte tijd is de stad verwoest door de losgeslagen hordes die iedereen die ze zien aanvallen, bijten, krabben en vernietigen. Vliegtuigen vallen uit de lucht, treinen verongelukken, auto's en boten botsen met elkaar en explosies razen door de stad.
Clay raakt bevriend raakt met andere mensen die proberen om te gaan met, en zich te verbergen voor de uitbraak: Tom
McCourt, een homoseksuele man van middelbare leeftijd die in de buurt van Clay was toen de epidemie uitbrak, en Alice Maxwell, een tienermeisje dat haar eigen moeder zag veranderen in een moordend beest.
Nadat ze erover nagedacht hebben, besluit het trio om uit Boston te vertrekken naar de nabijgelegen voorstad Malden, naar
Toms huis. Maar Clay heeft zijn doel al stevig in zijn gedachten: hij moet naar zijn huis in Kent Pond en uitzoeken wat er is
gebeurd met zijn familie. Zoals andere hoofdrolspelers van King heeft Clay een wankel huwelijk (hij is gescheiden), en een
jonge zoon genaamd Johnny die hij aanbidt. Zijn belangrijkste doel, en dus het doel van het boek, is om weer samen te zijn
met zijn zoon, tegen elke prijs.
Veel van wat er vervolgens gebeurt, is een beschrijving van hoe de samenleving uit elkaar getrokken wordt terwijl de groep de
tien dagen reist die het duurt om tot de voordeur van Clays huis te komen. En er is de verandering in gedrag van degenen
waarvan de gedachten gewist zijn.
De 'telefoon-gekken' of 'phoners', zoals ze worden genoemd, beginnen kuddes te vormen: overdag verplaatsen ze zich in gecoördineerde groepen die voedsel verzamelen en ’s nachts samen slapen. Ze beginnen elkaar te helpen, en handelen in een zorgzame manier. Echter, als ze één van de onaangetaste mensen zien, verscheuren ze die onmiddellijk, waardoor het overdag
ontoegankelijk is voor normale mensen. Erger nog, ze beginnen andere talenten te vertonen: telepathie om te communiceren
met elkaar, en de opkomst van een ‘bijenkorf-geest’ die haar collectieve wil gebruikt om te overleven.
De verandering in de ‘phoners’ is het meest herkenbaar als het trio aankomt bij Gaiten Academy, een jongensschool die alleen
nog wordt bemand door een voormalige leerling, de 12-jarige Jordan, en de waarnemend rector van de Academie, Charles
Ardai.
Jordan en Charles laten de groep het voetbalveld van de Academie zien, dat nu de verblijfplaats is voor meer dan duizend van
de gedachten-gewisten tijdens de nacht. Ze zien meer bewijs dat de phoners op een gecoördineerde manier handelen en meer
krachten krijgen.
Jordan is een computernerd, en stelt dat nadat 'the pulse' de geesten heeft schoongeveegd, de bewustzijnssoftware nu opnieuw aan het opstarten is, maar met een andere set van programmering, misschien met elementen die voor een lange tijd
hebben liggen slapen. Zij besluiten dat het het beste is om de phoners te vernietigen voordat hun nieuwe programma volledig
is geïnstalleerd, dus beslissen ze om zoveel mogelijk van de getroffen mensen te verbranden als mogelijk is.
De groep start hun plan, en maakt een brandstapel van de lichamen. Toch is er een vreselijke reactie: "Dat was toen de
schreeuw opsteeg, alleen kwam die nu niet uit Glens Falls of Littleton tien mijl verderop. Het kwam van recht achter hen.
Evenmin was er iets spectraals of spookachtigs aan. Het was een kreet van pijn, de schreeuw van iets - één enkele entiteit, en
bewust, daar was Clay zeker van - dat ontwaakt was uit een diepe slaap om er achter te komen dat het levend verbrandde."
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KING FOR A YEAR - vervolg
In hun dromen neemt de collectieve geest contact op met hen, met behulp van een nieuwe leider, een jonge zwarte man in
een Harvard-hoodie naar wie Clay verwijst als de Raggedy Man vanwege zijn misvormde gezicht (de meeste phoners zijn bij
hun eerste aanval van ongerichte waanzin gewond geraakt). Ze markeren Clay, Tom, Alice en Jordan als onaanraakbaren onder
de normale mensen, en executeren vervolgens iedereen in het gebied als een les voor de vier. Ook tonen ze hun nieuwe kunstje: het controleren van de geest. Zij dwingen Charles op een gruwelijke manier zelfmoord te plegen.
Het moedeloze kwartet reist naar Kent Pond en Clay ontdekt via een briefje dat Johnny leeft, maar zijn vervreemde vrouw
getroffen is door the pulse. Als ze zich haasten om Clays zoon in te halen, word de groep van vier vermeden door iedereen, en
de phoners bevelen normale mensen om op te passen tijdens hun slaap. De collectieve geest blijft zijn krachten tonen aan
degenen die zich tegen haar verzetten.
De torens voor mobiele telefonie werken nog, dus de collectieve geest legt zijn wil op aan normale mensen tot het oppakken
van telefoons en laat hen hulpdiensten bellen zodat nieuwe mensen worden getroffen door de pulse. Echter, de onlangs getroffenen gedragen zich niet op dezelfde manier als de originele groep en het vermoeden bestaat dat er een fout in de software zit die er de oorzaak van is dat het leegvegen van de hersenen op een willekeurige manier gebeurt, met grillige resultaten.
Er is ook een moment van verschrikkelijk verlies wanneer Alice wordt vermoord in een zinloze gewelddadige actie. Het is het
soort aangrijpend drama dat King zeer bewust in een verhaal plaatst om ons te herinneren aan de kwetsbaarheid van het leven.
De groep ontdekt nog eens drie mensen (Dan, Denise en Ray) die ook een nest van phoners gedood hebben en ze realiseren
zich dat zij allemaal naar één plaats worden gedreven, genaamd Kashwak. Zij geloven dat ze zullen worden afgeslacht voor de
grootste groep van phoners als een daad van rechtvaardigheid.
Via communicatie in dromen gelooft Clay dat zijn eigen zoon een recente toevoeging is aan de phoners, zodat hij zich niet
verzet tegen de reis naar Kashwak, maar de rest van de groep vertrekt naar het noorden: alleen worden hun gedachten tegen
hen gebruikt en uiteindelijk reist toch iedereen naar de gewenste bestemming.
Terwijl ze wachten in een cel in Kashwak, zeker dat zij zullen worden geëxecuteerd voor duizenden phoners, organiseert de
groep een gedurfde aanval op de slapende troepen en weten zij te ontsnappen. Clay verlaat zijn nieuwe familie van vrienden,
en gaat op pad om zijn zoon te zoeken, die inderdaad zwaar door the pulse getroffen is.
Het verhaal eindigt als Clay besluit om te gokken op een wanhopige methode om te zien of hij zijn zoons gedachten terug kan
krijgen naar zijn oude programmering door middel van een schok.
Het sterkste element van Cell is de centrale gedachte om mobiele telefoons als wapen gebruiken, en hoe de gekke mensen,
ontdaan van alle persoonlijkheid door the pulse, uitgroeien tot een nieuwe collectieve entiteit, zwaaiend met psionische
krachten. Het herinnerde me nogal een beetje aan The Stand vanwege het apocalyptische landschap en de Raggedy Man die de
kracht tegen de hoofdrolspeler vertegenwoordigt, evenals aan Salem's Lot vanwege de groep mensen die wezens met een
overweldigend kracht aanvallen (met de beperking van de dag/nacht gespiegeld). Toch hebben deze beide boeken mij meer
getroffen omdat het ene beschikt over een groter aantal beter uitgewerkte karakters met een langere verhaallijn, én de laatste heeft een hechtere groep beter uitgewerkte karakters die vechten tegen een enkelvoudig monster.
Voor mij verliest het verhaal veel van haar noodzaak na het gebeuren bij de Gaiten Academy, nadat Alice is vermoord (wat,
hoewel een effectieve manier om de lezers te schokkeren, voelt als het verraad van het enige actieve vrouwelijke karakter in
het boek). De toevoeging van nog eens drie mensen op dit punt verstoort de dynamiek van het verhaal en op geen enkel moment leverden de nieuwe personages een emotionele impact op het verhaal (de functie van de man Ray is als een verhaaleinde). De oplossing van het conflict tussen de collectieve geest van de phoners en hun tegenstanders bevatte weinig verrassingen. Wat werkelijk indruk op me maakte was de opening van het boek, waar King binnen tien bladzijden bloed laat vloeien op
de Boston Green en een ravage ontketent op een spectaculaire, griezelige manier. Er zijn een geweldige energie en intriges
aan het begin, wanneer the pulse begint, de samenleving breekt en de zombies onder ons beginnen te veranderen in iets wat
niet langer hersenloos, maar instinctief geslepen is, en in staat om hun kracht als een verenigd front te mobiliseren. Helaas,
het tempo van het boek daalt drastisch als de groep over het platteland loopt in de tweede helft van het boek.
De personages hebben iets veiligs en we worden misleid over hoe het verhaal zich afspeelt, dat haar hectische opening en centrale gedachte logenstraft. Toch is King een meester in het verhalen vertellen, met een vloeiende stijl die je aanmoedigt om
te blijven lezen. Zelfs als je ontevredenheid begint te voelen, blijf je waarschijnlijk in je stoel zitten, pagina's omdraaiend tot
het einde.
Verhalen over catastrofes tonen meestal een ineenstorting in moraal als gevolg van de ineenstorting van de samenleving, en
ook dit verhaal spreekt de vrees aan dat je vrienden of familie zich tegen je kunnen keren, wat de kern is van de fictie van
getransformeerde mensen (zombies, vampiers, weerwolven, pod-mensen, enz). Het lijkt niet toevallig dat deze roman een
paar jaar na de verwoestende gebeurtenissen van 9/11 geschreven en gepubliceerd is.
Wat over Cell ook opmerkelijk is, is dat de mensen van wie hun individualiteit weggevaagd is, een gemeenschap van geesten
vormen wiens groeiende instinct is elkaar te helpen om te overleven. De groepsgeest stelt vast dat het Clay en zijn vrienden
zijn die krankzinnig zijn en moeten worden uitgesloten voor de bescherming van het grotere goed. Individualiteit is wreedheid
voor de aangesloten zielen - die anathema voor het diepgewortelde Amerikaans sentiment dat de ruige eenling prijst die zijn
ambities waarmaakt ondanks de overweldigende kansen tegen hem en de acties van een wrede autoriteit.
Wat nooit onderzocht wordt, is of degenen die later de kans krijgen om van een eigen identiteit ontdaan te worden echt de
drang weerstaan of dat ze de kans omarmen om deel uit te maken van een absolute commune van harten en geesten.
----Maura McHugh is al haar leven lang horror-fan en schrijfster en woont in het westen van Ierland. Ze schreef Twisted Myths en Twisted Fairy Tales, twee verhalenbundels die in Amerika gepubliceerd zijn. Ook schreef zij de stripverhalenserie
Róisín Dubh en Jennifer Wilde voor Atomic Diner Comics in Dublin, leverde zij een bijdrage aan IDW's anthologie Womanthology, en was ze co-auteur van Witchfinder: The Secrets of Unland met Kim Newman voor Dark Horse Comics in Amerika. Daarnaast heeft ze in diverse media geschreven over film en theatre, en is ze jurylid voor een aantal film– en literatuurprijzen.
Je kunt haar online vinden op http://splinister.com of @splinister op Twitter
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Hoe lang ben je al King-fan, Ellie, en hoe komt dat zo?
Ik denk vanaf 1977 (in die buurt)… Ik ben door een motorongeluk mijn geheugen
compleet kwijtgeraakt, dus hoe en waarom weet ik niet meer. Maar toen ik na 50
weken ziekenhuis weer thuiskwam, had ik de hele verzameling boeken al van hem, dus dat heb
ik nadien ook bijgehouden. Ik kan niet meer goed lezen, en zeker niets meer onthouden wat ik
gelezen heb, maar ik heb wel altijd bijgehouden dat als er een nieuw boek van hem uitkwam, ik
dat ook kocht.
Wil je ook eens je verzameling showen en antwoorden op deze vragen? Mail naar dit adres!
Werk/School: WAO Leeftijd: 55 Woonplaats: Veenendaal

Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Ellie

Anbeek
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!
Ellie krijgt de DVD
The Night Flier thuisgestuurd, en het kleine
boekje Bazaar van Boze
dromen.
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Wat is je favoriete boek en waarom?
Carrie. Ik geloof dat dat zijn eerste boek was, en op dat moment moet ik dus ook fan van hem
geworden zijn, want daarna heb ik al zijn boeken gekocht, tot op de dag van vandaag. Ik heb
zelfs een stuk of vier boeken die ik wel heb maar niet op de lijst met boeken staan die hij ooit
geschreven heeft. Sommige ervan worden nu uitgegeven, dus als er weer een nieuw boek van
hem uitkomt moet ik altijd eerst kijken of ik het niet al heb. Dat gebeurt wel eens.
Wat is je favoriete film en waarom?
Christine. Ik vind het sowieso een heel leuk idee dat een auto de hoofdrol speelt in een film en
dat er dan ook nog zo'n spannend verhaal van gemaakt wordt dat iedereen die er naar zit te
kijken geen woord meer uit durft te brengen.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Ik verzamel beide. De boeken heb ik allemaal al, maar nog niet alle films. Ik heb 83 boeken (en
nummer 84 in bestelling, want dat is nog niet uit) en 54 films (die heb ik nog niet allemaal).
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Night Flier, Thinner, Cujo, Riding the Bullet, The Shining, Dreamcatcher, The Green Mile, Pet
Semetary 1 & 2, Firestarter, Carrie II (rage), Graveyard shift en Fear—Fame & Fortune.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik heb geen andere schrijvers. Andere boeken passen trouwens ook niet meer in mijn boekenkast. Ik heb alleen nog een stukje ruimte over voor boeken van Stephen King die nog niet uitgegeven, of geschreven zijn.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Via mensen op het Activiteitencentrum waar ik elke week een paar keer kom, of via mijn hulp
van het CMD. Ik had hen verteld dat ik Stephen King-fan ben en een van hen maakte mij er toen
attent op dat er een Stephen King fanclub bestaat, en via internet ben ik daar toen naar op
zoek gegaan, en zo ben ik bij jullie terecht gekomen.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de Fanclub?
Ik vind dat jullie goed en leuk bezig zijn. Als ik wat moet bedenken kan ik alleen bedenken dat
jullie aan de fans door kunnen geven als er weer een nieuw boek uitkomt, want ik moet nu
steeds overal (via internet) zoeken of er nieuwe boeken zijn die ik nog niet heb, of die binnenkort uitgegeven worden, en het zou wel gemakkelijker zijn als we van jullie een mail zouden
krijgen met de mededeling, van volgende maand komt er een nieuw boek uit, en het gaat zo
heten. [Redactie: Ellie is inmiddels attent gemaakt op de ‘wordt verwacht’ pagina in Kings
Things en op de website, en op de ‘verzamellijst’- beiden onder de rubriek boeken op de site.]
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Ik hoop dat je alles verzonnen hebt wat je allemaal opgeschreven hebt. Want al die enge figuren die wil je in het echt niet tegenkomen (volgens mij)...
Heb je nog
tips, op–
en/of aanmerkingen
of suggesties?
Ik heb nu
ook een
boek geschreven,
het heet
“Na het
motorongeluk'' en dat
is een waar
gebeurd
verhaal.
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door Chrissy

Wisseling van de Wacht van Stephen King

Dit keer lazen drie mensen het boek Wisseling van de wacht, en wat blijkt?
Smaken verschillen… zelfs onder grote fans van King. We laten hen hier aan het
woord!
Jan gaf het boek een 8,5, Vicky een 7 en Jeroen een 8.
Algemeen:
Wisseling van de wacht is het laatste deel van de Mr. Mercedes-trilogie. Bill Hodges
en Holly Gibney runnen inmiddels samen het detectivebureau Finders Keepers. Ze
ontdekken dat enkele mensen die een link met Brady hebben, ogenschijnlijk zonder reden zelfmoord gepleegd hebben, en dat al deze mensen ook een spelcomputer hadden met een bepaald spelletje erop. Al gauw krijgen Hodges en Holly een
vermoeden en gaan ze op onderzoek uit. Brady blijkt na de klappen met de ‘Happy
Slapper’ die Holly hem toegediend had toch niet zo'n plant te zijn geworden als de
artsen voorspeld hebben en als Brady zelf laat merken. Mede door toedoen van zijn
neuroloog, dr. Babineau, heeft hij enkele onvermoede talenten ontwikkeld. Die
gaat Brady inzetten om wraak te nemen op Bill Hodges en zijn vrienden, die er
immers de oorzaak van zijn dat hij in bijna vegetatieve toestand in het ziekenhuis
is beland. Wat die talenten inhouden, zal ik hier in het midden laten om niets te
verklappen. Als Brady ontdekt dat Bill en Holly hem op het spoor zijn, ontspint zich
een kat-en-muisspel dat tot een geweldige climax komt, zoals we die vaak in Kingboeken tegenkomen.
Vicky: Het begin van Wisseling Van De Wacht brengt me zoals het begin van Mr
Mercedes en De Eerlijke Vinder terug naar dezelfde rampzalige gebeurtenis. Alleen
weer vanuit iemand anders zijn standpunt, wat ik geniaal bedacht vind. Het verhaal is een beetje als thuiskomen, ik zit er meteen in!
Jan: Het gevaar met boeken die een vervolg zijn op een eerder boek, is dat je
een verwachtingspatroon hebt en dat je bij elk vervolg meer en beter verwacht.
Gelukkig heeft Stephen King ons op dat punt nog zelden teleurgesteld, en doet hij
dat ook ditmaal niet. ‘Wisseling van de wacht’ loopt als een trein, zoals we van
King gewend zijn. Het is weer typisch zo'n boek waarbij je op het puntje van je
stoel zit en dat je eigenlijk het liefst in één ruk uit wilt lezen.
Jeroen: Mr. Mercedes was een vermakelijk boek, het was duidelijk dat King een
andere weg in wilde slaan. De eerlijke vinder vond ik behalve dat dezelfde hoofdrolspelers werden gebruikt hier niet echt tussen passen. Ik vind dat de wisseling
van de wacht eigenlijk beter aansluit op Mr. Mercedes dan de eerlijke vinder en is
daarmee naar mijn idee de echte opvolger van Mr. Mercedes.
Jan: Wie deel 2 'De eerlijke vinder' gelezen heeft (en welke King-fan heeft dat
niet?), kan al voorspellen waar deel 3 over gaat: Brady Hartsfield, de Mercedeskiller uit deel 1. De hoofdpersonen uit deel 1 en 2 (Bill, Holly en Jerome) zijn alle
drie weer van de partij. Er wordt regelmatig teruggegrepen op met name de gebeurtenissen uit deel 1, al is het boek ook prima te begrijpen als je dat niet gelezen hebt. De gebeurtenissen uit deel 2 spelen vrijwel geen rol van betekenis meer.
Al gauw doet zich in het boek een ontwikkeling voor die het einde van het boek vrij
voorspelbaar maakt. Dat doet verder geen afbreuk aan de spanning van het verhaal, maar het is wel iets wat je als lezer toch steeds in je hoofd houdt.
Lees verder op de volgende pagina
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Wisseling van de Wacht van Stephen King—vervolg
Vicky: De focus ligt opnieuw, in tegenstelling tot in De Eerlijke Vinder, op de hoofdpersonages van Mr. Mercedes, zowel de goede als de
slechte. Ik kom te weten hoe het met hen gaat en door bepaalde gebeurtenissen komen ze opnieuw in contact met elkaar. Dit eveneens
maakt dat ik me in het verhaal vlug weer thuis voel, ook al komen er
een aantal personages bij.
En toch heb ik een aantal momenten waarin ik me een klein beetje
verveel. De eerste helft van het boek gaat voor mij te traag. Is het
soms te vaak herhaling? Of wil ik de personages die we achten te
“kennen” toch nog meer uitgediept hebben? Te veel namen of personages tussendoor? Vanaf de tweede helft van het verhaal kan ik het
boek nog amper wegleggen. Gruwelijk donkere gebeurtenissen volgen
elkaar snel op. De manier waarop King beschrijft hoe de slechte Brady
een moorddadige rol in vegetatieve toestand kan spelen is knap, ook al
is het idee zelf naar mijn mening wat vergezocht. Naarmate het verhaal naar het einde toe gaat, voel ik de spanningsopbouw goed.
Jeroen: In de eerste twee delen probeerde King het nog op een
gedegen detectiveverhaal te laten lijken, maar King laat gelukkig zijn
fantasie weer de vrije loop in dit laatste deel van de trilogie. In de
wisseling van de wacht gaat King weer lekker los en maakt veelvuldig
gebruik van het bovennatuurlijke en de mogelijkheden van de hedendaagse technologie om zijn slachtoffers te bereiken. Het bovennatuurlijke is een gebied waar King heer en meester is, het verhaal wijkt
daarom qua stijl wel een beetje af van de twee voorgangers. Het leest
echter wel heel erg lekker en voelt weer heel vertrouwd. De hereniging van de drie vrienden geeft het verhaal een echte King-ervaring,
het schrijven over vriendschappen heeft hij tot een ware kunst verheven.
Jan: Het verhaal heeft in tegenstelling tot de delen 1 en 2 een hoog
parapsychologisch/bovennatuurlijk gehalte. Persoonlijk vind ik dat
niet echt in deze serie passen. Waar de verhaallijnen uit de eerste
twee delen nog dusdanig waren dat deze in het echt gebeurd hadden
kunnen zijn, is de plot van deel 3 wel heel erg 'science fiction'. Je
moet er zeker in het begin ook goed je hoofd bijhouden om niet in
verwarring te raken wie wie is. Dat is voor mij echter het enige minpuntje.
Vicky: Alhoewel ik dat einde niet erg verrassend vind, wordt het
bloedstollend en ook aangrijpend geschreven zoals King dat kan. Gedetailleerde eindscènes spelen zich in mijn hoofd af. Als ik een vergelijking mag maken tussen de drie boeken vond ik dit boek echter het
minst. Het is een soort vreemde eend in de bijt omdat King in dit deel
het volgens mijn gevoel te ver gezocht heeft met het “onrealistische”
erbij te halen. Niet dat ik dat niet graag lees maar hierdoor gaat hij
een andere weg dan in de eerste twee boeken … Ik wist niet wat ik
mocht verwachten van dit derde deel van de “ Mercedes-trilogie”.
Toen ik tijdens het lezen ervoer dat het dezelfde hoofdpersonages
waren en ook diezelfde sfeer als Mr Mercedes was ik blij; niet dat ik
De Eerlijke Vinder minder goed vond, het was gewoon een soort leuk
“weerzien”. Desalniettemin heb ik weer een paar uren gekend spannend leesplezier gehad en wacht ik op het volgende boek!
Jan: Al met al een mooie afronding van de trilogie, een must voor
alle Stephen King-fans, en zeker een must voor degenen die de eerste
twee delen gelezen hebben, ook al vind ik dit niet het sterkste boek
van de serie. Voor degenen die de delen 1 en 2 nog niet gelezen hebben: ook de trilogie als geheel is absoluut een aanrader.
Jeroen: Wisseling van de wacht is een waardig einde van de Mr.
Mercedes-trilogie, het wachten is nu op het volgende project van Stephen King.
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Het Lucifer Dilemma van Tim Lommerse
Tim Lommerse is een schrijver van fantasyliteratuur, en zijn eerste boek verscheen bij uitgeverij Macc dit jaar. Het Lucifer Dilemma haalde zelfs in 2013 de shortlist van de Luitingh-Sijthoff
wedstrijd.
Oskár zoekt naar wraak en antwoorden nadat zijn vrouw is vermoord en zijn zoon is verdwenen. Zijn zoektocht naar het waarom levert een ondenkbaar antwoord: hij is door Lucifer verkozen
tot zijn vertegenwoordiger op aarde. Dat stelt hem voor een duivels dilemma: volgt hij de weg die hierdoor van hem verwacht
wordt en deelt hij het lot van Lucifer en diens eerste uitverkorene Judas? Of weet Oskár met dit eeuwenoude dilemma af te rekenen? Hij krijgt hierbij hulp van Fey, een mentalist, maar is deze
wel te vertrouwen? Niets is wat het lijkt in deze bovennatuurlijke
thriller.
En die flaptekst klopt wel. Huurmoordenaar Oskár wordt de pion
van de hogere machten en doet dingen die hij eigenlijk helemaal
niet wil en maar voor de helft begrijpt, maar hem wel dichter bij
zijn doel brengen (tenminste, dat is hem beloofd). Het wordt
hem steeds duidelijker dat hij door Lucifer is uitverkoren als zijn
vertegenwoordiger op aarde, en de opvolger van Fey — die van
niets weet en Oskár traint om de vierde dimensie te gebruiken en
te beheersen. Oskár weet niet meer wie hij kan vertrouwen en
moet telkens kiezen tussen goed en kwaad.
Of het pure fantasy is? Zeker niet is mijn mening… het is een
mengsel van religie, suspense, thriller en fantasy en een snufje
horror naar mijn mening. Het is echt van alles door elkaar.
Ondanks dat we niet te weten komen hoe de vrouw is vermoord
en het kind van Oskár is verdwenen omdat er geen voorgeschiedenis wordt beschreven, snap je wel dat de liefde diep moet zitten.
Op andere punten krijg je heel erg veel informatie, wat mij soms
in de war bracht en de snelheid uit het verhaal haalde. Sommige
hoofdstukken zijn in een mooie vaart geschreven waardoor je wilt
blijven lezen, andere stotteren een beetje. Intriges, vreemde
ontwikkelingen en de verschillende verhalen van de personen in
het verhaal zorgen wel dat je wilt weten wat er gebeurt. Het
regelmatige verwisselen van perspectief (de persoon die spreekt)
maakt het ook wat verwarrend; ik moest af en toe even terugkijken om te zien wie er ook weer aan de beurt is. Het zit ondanks
die haperingen best intrigerend in elkaar; zeker knap voor iemands eerste boek, maar de diepgang ontbreekt toch hier en
daar.
De foutjes in de lay-out stoorden mij bij het soms toch al moeilijk
te volgen verhaal; soms lang uitgerekte regels of juist dicht op
elkaar gepropt. Ook ontbreekt in dit boek hier en daar een puntje
of spatie, dus daar is nog wat te winnen aan leesplezier.
Er zitten hier en daar ook heel mooie stukjes tekst in, mooi geschreven zinnen die je helpen te begrijpen hoe de omgeving eruit
ziet of een beschrijving geven van een persoon.
De omslag bevat een paar prachtige ogen, maar is erg donker en
zal veel mensen in een boekhandel niet aanspreken. Toch denk ik
dat het passend is gekozen, omdat het verhaal erin eigenlijk nog
donkerder is dan het omslag. Het gaat immers over duivelse praktijken… De vergelijking met supernatural klopt wel is mijn idee,
maar Dan Brown vond ik niet terug in het schrijfsel.
Al met al een lekker boek voor wat uurtjes onbezorgd leesplezier…
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Recht van Rik Raven
Alf Markobar kwam uit de muur stappen, zijn hoofd met de grote
hoed naar voren gekanteld. Zijn handen lagen uiteraard op de kolven
van zijn revolvers. De jas waaierde breed uit achter hem en hij bracht
een buitenlucht mee die geurde naar droog gras.
Als je eerder het boek Bron van Rik Raven (je wel bekend van onze
fanclubdagen hoop ik) las, dan kom je in dit boek een paar bekenden
tegen: Alf Markobar en Kanter: fretten met magisch verbeterde zintuigen die veel groter zijn dan mensen. Zij moeten Geluk en de Bloem
vinden, voor het te laat is. Op de flaptekst lees je: “Het leven van Ilse
Kastein en Lennard Henley werd al op jonge leeftijd door een en dezelfde persoon verwoest. De verdrongen herinneringen bepalen nog
steeds hun dagelijks leven. Wie is de mysterieuze Endrezar die hen
beiden wraak - of op zijn minst afsluiting - belooft? En tegen welke
prijs? In de bovenwereld die Rolf Dorint ontwierp, zoeken Ilse en Lennard naar Geluk en de Bloem die zij bij zich draagt. Maar Rolf heeft
zijn wereld verlaten, zijn inspiratie is opnieuw opgedroogd. Zijn wereld denkt daar anders over en trekt hem terug in zijn eigen creatie.
Rolf is terug…”

Auteur
Rik over Recht

Het boek is apart te lezen, maar is wel helemaal met Bron verbonden.
Dat recenseerden we eerder en, zoals ook op de achterflap te lezen
staat overigens, vonden we dat een mooie combinatie van de Talisman
met De Donkere Toren. Ook nu geeft het boek je dit gevoel terwijl je
leest. Scherpschutters, heen en weer reizen tussen
twee werelden (de beneden– en bovenwereld) magie
en fantasie wisselen elkaar af. Aan de andere kant
heeft dit boek wat meer western-gehalte — mede door
het ‘Once upon a time in the west’ deuntje dat een
van de karakters hanteert. Ik kan je van harte aanraden om toch eerst Bron te (her)lezen voordat je dit
boek ter hand neemt, zodat je Rolf de schrijver eerst
goed leert kennen en het boek Recht daardoor meer
diepte geeft omdat je eerder contact maakt met de
karakters. De karakters zijn erg divers, en variëren van
iemand die bejaarden verzorgt maar ze ook besteelt,
een persoon met een incestueuze vader, tot onze
prachtige fretten die hen zullen helpen wraak te nemen op die ene persoon die hen allen met elkaar verbindt.
Recht is het derde boek van Rik, en het tweede verhaal in deze wereld.
Het is een mooi verhaal geworden. Terwijl je leest wil je steeds meer
weten, maar het hoe en waarom blijft een steeds ongrijpbaar iets in
Recht. Knap gedaan, maar… je bent meer een toeschouwer dan een
participant in dit verhaal: je ziet wat zich in de beneden- en bovenwereld afspeelt maar je beleeft het niet zelf - je staat er bij, om het zo
maar uit te leggen. Het begin van het boek moest ik even doorbijten,
maar daarna kon ik makkelijker meeleven met wat er gebeurt. Het is
ook even wennen aan het wat kleinere lettertype dan het gemiddelde
boek heeft. Er is echt geen voorspelbare lijn in dit verhaal voor de lezer,
en ondanks dat je steeds de knap omschreven sfeer goed aanvoelt weet
je eigenlijk totaal niet waar het naar toe gaat. Soms is dat een beetje
vervelend, omdat je hierdoor wel eens afgeleid kunt worden en niet
weet waar je bent in het verhaal, maar na even teruglezen en goed je
koppie erbij houden krijg je die grip weer terug. Toch is het boek de
moeite waard omdat niets is wat het in eerste instantie lijkt, in deze
aparte wereld die Rik heeft ontworpen.
Met wraak als rode lijn moet je je wel afvragen of die terecht is. Wat is
echt? Is het wel eerlijk wat er gebeurt? Ik ga niks verklappen, maar het
einde van het verhaal zag ik niet aankomen: wat een heerlijke ontknoping! Er zit een mooi eind in, waarin uiteindelijk de echte slechteriken
het onderspit zullen delven.
Wraak of rechtvaardigheid.. Wat is waarheid?
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Nachtval van Bas Kock - Emperium I
Nachtval is volgens de flaptekst een buitengewoon fantasy epos dat ons een grimmige spiegel
voorhoudt. Een maatschappijkritische roman… Het verhaal van Bortak de zwaardvechter en
Jalt de bakkerszoon, Faya de dienstmaagd en alle anderen die lijden onder het hemelse onheil
dat het Emperium bedreigt. Zijn deze kleurrijke karakters slechts figuranten in het duistere
spel van het lot, of spelen ze een belangrijkere rol?
In dit boek zijn een aantal hoofdrollen uitgewerkt. Je leest dan over de een, dan weer over de
ander. Het is vervlochten met elkaar en levendig uitgewerkt. Ik had niet met alle personages
een klik. Niet ieders rol is al uitgebreid toegelicht, maar er komt nog een boek achteraan en
daarin moet nog wat te vertellen overblijven. Het tweede deel verschijnt volgend jaar en
heeft de titel Duisterdag. Maar soldaat Bortak is een aardige vent, je mag hem vanaf het begin direct. Hij heeft de bijnaam Brenger van de Dood, maar heeft langzaamaan eindelijk genoeg van het vechten in het leger en wil ermee stoppen. Hij heeft een boerderijtje op het oog
en wil gaan rentenieren. Maar Jalt, van oorsprong een bakkerszoon, komt onder zijn hoede in
het leger en door andere gebeurtenissen wordt voorkomen dat Bortak het leger uitstapt. Een
andere hoofdrol is voor prinses Guinève, die door verraad een heel ander leven moet gaan
lijden dan in het paleis waar ze tot dan toe woonde. Haar dienster Faya moet zelfs vluchten
voor haar leven. Dan zijn er nog de rebellenleider Raymond Voss, en zijn commandante Hera
Goud die straalverliefd op hem is, een echt heel slechte priester, een rotte hertog met een
nog ergere vrouw en ook een groep priesters (Hailars genoemd) die onderdrukt worden door
Pagan priesters. Zo zijn er veel personen en plaatsen genoemd maar er zijn dus nog wat losse
eindjes. Het is een drukke wereld, die mooi is uitgewerkt en waarvan de geschiedenis soms
wordt verteld door gedichtjes uit vroeger tijden. Aan alles lijkt gedacht om de tijdservaring zo
goed mogelijk uit te werken.
Bas Kock kan schrijven, en maakt ook prachtige zinnen die tot je verbeelding spreken; eentje
is bijvoorbeeld ‘Haar mantel zweefde als een biddende valk achter haar aan’. Fantasy is absoluut het goede genre, maar voor mijn smaak zit er heel eerlijk gezegd toch net wat te weinig
spanning in. Je krijgt ontzettend veel informatie, en niet alles wordt uitgewerkt. Hierin had
nog wel wat geschrapt kunnen worden naar mijn idee. Toch heb ik het boek wel met plezier
gelezen. Het is een enorm dikke pil met 523 pagina’s maar het heeft ups en downs. Er zijn
hoofdstukken bij die je met een sneltreinvaart door het verhaal slepen: die zijn kunstig beschreven en daar zit een mooie opbouwende spanning in. Maar helaas zijn er ook gedeelten
die dat niet doen, waar je blijft stokken of terug moet lezen wat er nu eigenlijk staat omdat
het zoveel informatie is, die achteraf ook niet belangrijke blijkt te zijn.
Het eerste hoofdstuk, waarbij je gelijk met je neus in de gevechten valt van Bortak en hoe hij
contact krijgt met Jalt, is ontzettend interessant. Apart begin, mooie gevoelens van die kerels
beschreven en daardoor mocht je ze gelijk. Maar echt veel te snel krijg je al te maken met
een nieuwe situatie en andere karakters in beeld die je nog niet kent, niets met Bortak hebben te maken en helemaal op zichzelf lijken te staan. Dat vond ik erg jammer, ik was daardoor gelijk uit de vaart van het lezen en gelijk van ‘t padje af. De tijdslijnen lopen niet gelijk
tussen de verschillende karakters, wat het lezen ook wat bemoeilijkt. Daarna had ik het gevoel dat ik toeschouwer was in het verhaal, en zat er niet meer lekker in zoals bij het eerste
hoofdstuk. De schrijver wist dat gevoel niet opnieuw op te wekken tot aan het bijna laatste
hoofdstuk, waar Bortak zijn laatste gevecht levert en zaken toch heel anders
blijken ten zijn dan het in eerste instantie leek.
Debet aan de leeservaring is vast dat ik niet wist dat er nog een erg belangrijke
appendix in het boek zat, totdat ik het boek al uit had. Aangezien ik niet geneigd
ben bij een boek direct achterin te kijken (ik hou het einde graag geheim voor
mezelf), kwam ik er dus pas achter dat er appendix met uitleg is toen ik het boek
al uit had. Dat had mijn leesplezier enorm kunnen vergemakkelijken als ik dit
geweten had. Er staat een tijdlijn, kalender, uitleg over de valuta en een heel
uitgebreide lijst met uitleg van personen, plaatsen en begrippen. Echt heel erg
jammer dat er voorin het boek geen verwijzing staat! Een pluspunt is het kaartje
voorin het boek en de prachtige kaart die bij het boek zat, daardoor zie je snel
welke persoon waar uithangt. Een ander minpuntje is de eindredactie van het
boek. Daar valt nog een mooie slag te maken voor de uitgever bij een volgende
druk, want er staan nog erg veel foutjes in. Niet echt taalfouten (gelukkig!),
maar eigenlijk allemaal leestekenfouten: een spatie teveel, of te weinig, punt
vergeten en komma’s op de verkeerde plaats. Hier en daar viel dat erg op en
stoorde me ook wel.
De titel is mooi gekozen, het duurt even voor dat uitgelegd wordt in het boek, maar dat is
juist goed. Er zitten hier en daar echt mooie scenes in en, eerlijk is eerlijk, het einde is echt
spectaculair. De verhaallijnen komen daar samen in een geweldige ontknoping die ik echt niet
heb zien aankomen. Dat wilde je niet wegleggen en las opeens weer als een sneltrein.
Ondanks dat het verhaal mij dus niet altijd even goed wist te boeien is het een boek dat liefhebbers van fantasy zeker moeten lezen, en krijgt van mij een 7-.
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Na een verkeersongeval ontwaakt Michelle in een
ondergrondse betonnen kamer. Haar bewaker,
Howard, beweert haar te beschermen tegen een
chemische aanval die buiten heeft plaatsgevonden.
In de bunker ontmoet ze Emmett, een overlevende
die Michelle ervan probeert te overtuigen dat hij de
aanval zelf heeft gezien. Weinig overtuigd door zijn
verhaal probeert ze zo snel mogelijk te ontsnappen.
Eenmaal boven de grond ontdekt ze een vrouw met
een huidinfectie die smeekt om in de bunker te komen. Ze besluit terug te keren, maar na verloop van
tijd ontdekken zij en Emmett de ware en gruwelijke
aard van Howard. Samen besluiten ze een nieuwe
ontsnappingspoging te ondernemen....…….

Regie:
Dan Trechtenberg

Jaar van uitgifte:
2016
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Film gebaseerd op:
het begin op Misery
van Stephen King

7

Het begin van deze film heeft wel iets
weg van Stephen King’s Misery; een jong
meisje ditmaal, wordt na een autoongeval wakker in een schuilkelder. Howard, de eigenaar van deze schuilkelder, beweert haar voor haar eigen veiligheid vast te houden.
Ze wil met behulp van Emmett, nog een
“gevangene/gast” van Howard proberen
te ontsnappen uit deze bijzondere gevangenis. Tijdens haar zoektocht naar
de vrijheid komt ze tot verontrustende
ontdekkingen. Michelle besluit dat het
tijd is om te ontsnappen.
De dertigplussers onder ons kennen John Goodman vooral als komiek en uit de serie Roseanne.
Het blijft dan toch vreemd hem in een serieuze rol te zien. Toch zet John hier een behoorlijk
geloofwaardige en verwarde “Doomsday prepper” neer die eindelijk weet dat al zijn voorbereidingen niet voor niets zijn geweest.
Negentig procent van de film speelt zich af in de
schuilkelder
met
de
drie
hoofdrolspelers.
Richting het einde van de film is het niet meer duidelijk welke kant de filmmakers nou eigenlijk op
willen met deze film. De hele film draait om de drie
mensen die schuilen voor een chemische ramp, dit
beweert Howard tenminste... en de signalen lijken
daar ook op te wijzen. Op het einde blijkt echter
dat alles anders was dan ze in de kelder dachten. Er
is daadwerkelijk een ramp gebeurd, maar deze is
vele malen erger dan de chemische ramp die ze verwachten.
Nu slaat het van een spannende horror/thriller ineens om naar tja, wat eigenlijk? Een actie- film? Dat
is op zich jammer.
hebben ze 10 minuten actie achter 94 minuten thriller geplakt,
daar hadden ze misschien een
betere mix van kunnen maken.
Daarom een 8 en geen hoger
cijfer.
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in
1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op
21 september 2002 kwam de website online.
Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen
om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en
ook gratis gebruik kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans
kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen
King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5
miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag.
Kings Things is slechts een van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of een dollarbaby festival georganiseerd, er
is een forum en via de mailing kunnen we alle Stephen King
fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we
altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten
van prijzen, kosten KvK en software, maar ook voor de
merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om
kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, ebook.nl, Boekentip.nl, ECI, Bruna en
het boekwinkeltje van Stephen King Fans levert de fanclub
een percentage op, als je via deze pagina op onze website
bestelt!
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

