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Kees Krick

King-boeken nieuws!
Over het veranderde einde
van The Shining
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Maart roert zijn staart, en april doet wat hij wil… De ene dag kun je heerlijk met een boekje in de tuin zitten, de andere dag zit je met je dikke
trui aan en je voeten onder een dekentje binnen op de bank. Maar, altijd
met een goed boek natuurlijk!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2360 fans
1614 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

En over goede boeken gesproken: er is bekend gemaakt dat er een nieuwe
filmversie van IT gaat uitkomen. En ook konden we op 21 april de heugelijke mededeling doen dat het boek Sleeping Beauties van Stephen King
en Owen King ook in Nederland uitgebracht gaat worden, maar bij een
andere uitgeverij! Lees meer bij onze nieuwtjes. Beide boeken staan gepland voor september. De uitgave van IT kun je al bij de

Fanclubshop bestel-

len, maar bij het verschijnen van deze Kings Things was nog niet bekend
of we een voorverkoop kunnen starten voor Sleeping Beauties. We houden
je uiteraard op de hoogte.
In deze Kings Things behalve het nieuws ook de mogelijkheid om boeken
te winnen van Kees Krick! We hebben een artikel over het veranderde
einde van The Shining en natuurlijk weer wat boek–, dollarbaby- en filmrecensies en een Movie Mistakes. Natuurlijk is er ook weer een nieuwe
King for a Year—over Rosie dit keer—en een nieuwe prijsvraag. Ook maken we de prijswinnaars bekend die de boeken wonnen van Rik Raven en
Tom Thys.
Veel leesplezier!
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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.

Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door

DONATIES

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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1 april! Kikker in je bil!

D a r k To w e r
poppetjes
Er komen Dark Tower
poppetjes uit in Amerika.
In de pre-order, zonder
verzendkosten,
kosten
deze 4 poppetjes (met
Roland, the man in black,
Jake en een nog geheim
poppetje) $21,99 voor
een 'normaal' setje en
+$2,00 voor een collectorsgrade set (zie deze
website). Onze secretaris heeft (uiteraard) al een bestelling uitstaan, en de jouwe kan daar nog bij als je
dat wilt: het scheelt veel verzendkosten vanuit Amerika
om het samen te doen.
Wat moet je doen?
Mail naar secretaris_sk07@stephenking.nl als je een set
wilt bestellen. In je mail geef je jouw adresgegevens
gelijk door, de hoeveelheid sets (vermeld daarbij ook of
je de normale set wilt, of een collectorsgrade set). De
werkelijke kosten kunnen pas bepaald worden zodra de
fabrikant kan leveren. Je betaalt geen extra kosten.
Reken op maximaal 10 euro extra verzendkosten vanuit
Amerika (dit zal goedkoper zijn, maar is afhankelijk van
de hoeveelheid sets die besteld worden) en verzendkosten binnen NL (Kiala 3,95 of DHL 5,75) komen daar nog
bij. Je pre-order wordt gelijk geplaatst. Je kunt nog per
mail afmelden tot het moment dat de fabrikant gaat
leveren; dan wordt de pre-order automatisch omgezet
naar een order die betaald moet worden. De verwachting is dat de set in september beschikbaar zal zijn.
Door te mailen ga je akkoord met deze regels en verplicht je jezelf tot betaling aan onze secretaris. Je betaalt pas op het moment dat de
poppetjes binnen zijn.

Sleeping Beauties
THE HOUSE OF BOOKS HAALT
STEPHEN KING EN ZOON BINNEN
The House of Books, een imprint
van uitgeefgigant Overamstel,
maakte vandaag bekend dat ze
de Nederlandse vertaling van
Sleeping Beauties, het project
van vader King en zijn zoon
Owen, eind september zal uitgeven. Daarnaast heeft The House
of Books Stephen Kings volgende
soloboek aangekocht. De koop is
tot stand gekomen door bemiddeling van literair agent Paul
Sebes, een van de presentatoren
van de schrijfwedstrijd De pennen zijn geslepen.
'We zijn enorm verguld dat we Stephen King en Owen
King mogen verwelkomen', laat uitgever Tomás Kruijer
van The House of Books in een persverklaring weten.
'Dat we daarnaast het nieuwe boek van Stephen King, al
tientallen jaren toonaangevend in de internationale
boekenwereld, zullen uitgeven is een jongensdroom die
in vervulling gaat. En ook het eerstvolgende (stand alone) boek van King wordt door onze uitgeverij op de
markt gebracht.'
Pagina 3

Sleeping Beauties wordt aangekondigd als een
'eigentijds en beangstigend sprookje'. Er gebeurt iets
vreemds met vrouwen als ze gaan slapen. Ze worden
omhuld met een coconachtig weefsel. Als ze wakker
worden gemaakt, als het weefsel dat hun lichaam omhult wordt aangeraakt of aangetast, worden de vrouwen
agressief en extreem gewelddadig. Als ze blijven slapen
komen ze in een andere wereld terecht en blijven de
mannen op onze wereld achter - overgelaten aan hun
primaire instincten.
Productiemaatschappij Anonymous Content heeft de
strijd gewonnen om de filmrechten voor Sleeping Beauties en gaat samen met Stephen en Owen King, en producent Michael Sugar (Spotlight, The OA en The Knick)
een tv-serie maken van het boek. (bron; ‘De Spanningsblog)

Wageningen
Half april stonden we met een boekenkraam weer eens
in Wageningen. Op een ander plekje dan normaal, dus
we hopen dat je ons gevonden hebt als je ons zocht.
Het was koud die dag, en het bezoekersaantal van de
markt viel daarom een beetje tegen. Maar al met al
hebben we toch weer een aantal nieuwe mensen van
ons bestaan op de hoogte kunnen brengen, en kunnen
inschrijven voor Kings Things. Boekwinkeltje Stephen
King Fans doneerde weer 10% van
de verkopen aan
de fanclubkas.
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag april
Vorige maand moest je de chronologische volgorde bepalen van deze tien
films. De juiste volgorde is:

1. Creepshow (1982)
2. The Tommyknockers (1993)
3. The Shawshank Redemption (1994)
4. Dolores Claiborne (1995)
5. Storm of the century (1999)
6. Riding the bullet (2004)
7. Desperation (2006)
8. The Mist (2007) (als je 2017 had, rekenen we die volgorde ook goed)
9. A good marriage (2014)
10. Cell (2016)
Dat wist ook Ben Sens uit Helmond. Het gekozen boek Tinnen Soldaten gaat snel naar je
onderweg!

Prijsvraag april
Het ontbrekende woord...
Hieronder staat een aantal titels van King-boeken, waar steeds één woord aan ontbreekt.
Kun jij de titels aanvullen zodat de titels weer kloppend zijn?
1. De eerlijke ...
2. Het … van drie
3. Vlucht naar de ...
4. De … kant
5. Bezeten ...
6. Ik weet … je wilt
7. Ogen van ...
8. Aardedonker … sterren
9. Alles is ...
10. … verhaal
Stuur de juiste woorden (in de juiste volgorde van 1 t/m 10) vóór 20 mei 2017 naar het
volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag mei”. Kies ook een boek uit de lijst hieronder, en
vergeet je adresgegevens niet te vermelden, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Hoop & Rood van Jon Skovron (leesexemplaar)
2. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
3. De vrouw in suite 10 van Ruth Ware
4. Onvoltooide herinneringen/eerste mens van Richard Bintanja (leesexemplaar)
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Datum:

Soort:

Details:

zomer 2017

Boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00 voor 320 blz.
Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
12,50 voor 400 blz.
Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512
12,50 voor 496 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m. filmeditie

17 mei 2017

Boek

Midprice editie van Bazaar van Boze
Dromen.
ISBN 9789021020167
12,50 voor 576 blz.
Ebook
ISBN 9789024569892 voor 9,99

juni 2017

Boek

Wisseling van de wacht
ISBN: 9789024577408 10,00
Editie is iets kleiner dan een paperback.

juli 2017
actiepakket ter
ere van King’s
70ste verjaardag

Boek

De Marathon 9789024578061
De groene mijl 9789024563692
Dodelijk Dilemma 9789021020488
Lisey’s verhaal 9789021015422
12,50 per boek. 3=2 actie
Ook doen mee in de actie (de al
eerder uitgegeven):
Dr. Sleep 9789021015859
Revival 9789021016986
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1 augustus

Boek

Filmeditie ‘IT’ (Het). paperback |
ISBN 9789024577552
12.50 voor 1162 blz.
De film It zal wereldwijd 7 september 2017 in première gaan.

september

Boek

Vertaling van Sleeping Beauties,
Stephen King en Owen King door
House of Books. Omslag en andere
informatie nog onbekend.
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Win boeken van Kees Krick
soon b over diezelfde mobiel. Die ligt er dan dus nog :-)
Dat soort kleine details worden in 98% van de boeken
slechts eenmalig gebruikt, op voor de plot essentiële
dingen na natuurlijk. Zelf gebruik ik regelmatig een
technologisch element in mijn verhalen. Vandaar dat
Mobiel (maar ook veel andere boeken hoor) mij inspireert. Het is een echt niet onaannemelijk verhaal over
hoe iets eenvoudigs als een mobiel zomaar een dodelijk
wapen kan zijn – en dus ook nog eens dodelijk op een
andere manier dan bepaalde mensen al vanaf het begin
van de gsm roepen.
Wat zou je aan King willen vragen?
Of hij mij een jaartje wil begeleiden ;-)
Ik heb zijn schrijfhulpboek uiteraard al meerdere keren
gelezen. Maar een tijdje meelopen met de meester zit
er denk ik niet echt in :-(

Van auteur Kees Krick geven we deze maand een flink
aantal boeken weg. We hebben: Terraanse vertellingen
(korte verhalen), Kleurenblind, met daarin een verhaal
van Kees en van Nico de Braeckeleer en Time Out (korte
verhalen).
We geven twee setjes weg met van alle drie de titels
een boek, vijf setjes met Kleurenblind en Terraanse
Vertellingen en vier maal Terraanse Vertellingen.
Omdat we voorlopig geen fanclubdagen meer organiseren met Nederlandse spannende auteurs, willen we in
2017 auteurs die boeken aan jullie willen weggeven,
wat meer ruimte geven om zich aan jullie te presenteren. Daarom stellen we ze een aantal vragen, die allemaal te maken hebben met Stephen King, en waardoor
je hen gelijk ook wat beter leert kennen…

Waarom moeten we als Kingfan jouw boek lezen?
Als je van verhalen met een bovennatuurlijk / mysterieus element houdt, van suspense, als je af en toe een
beetje wilt griezelen, soms afgewisseld met een vleugje
(misschien wat droge) humor, maar ook als je geïnteresseerd bent in hoe onze technologie zich ontwikkelt en
welke fascinerende mogelijkheden die vandaag nog onmogelijk lijken, morgen al realiteit kunnen zijn… dan
hoop en denk ik dat je mijn verhalen wel kunt waarderen.
Wat moeten we absoluut over/van jou weten?
Dat vind ik een lastige. Misschien dat ik niet maar één
soort verhalen wil schrijven. Science fiction, suspense,
mysterieuze verhalen (een soort Fantasy maar niet met
van die ridderachtig werelden, dat doet mij weinig),
maar ook echte/pure misdaadverhalen waar niets bovennatuurlijks of buitenaards in voorkomt. Dus ik denk

Wat was het eerste King-boek dat je zelf las?
Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik vermoed dat
de Engelieren het eerste boek is geweest dat ik van
Stephen King heb gelezen. Al vanaf mijn jeugd lees ik
veel science fiction en verhalen over mysterieuze werelden. Vandaar dat de kans behoorlijk groot is dat dit
boek mijn eerste kennismaking met hem is geweest.
Wat is je favoriete Stephen King-boek geworden, en
waarom?
Dreamcatcher staat wat mij betreft hoog op de lijst. Ik
kan mij nog goed herinneren dat het verhaal in eerste
instantie nogal mysterieus was en ik blij verrast was
toen het over buitenaards leven bleek te gaan. Zelf vind
ik het altijd minder als er eerst veel suspense is en het
uiteindelijk met een sisser afloopt omdat er toch een
(redelijk) rationele of logische verklaring voor is. En als
SF-fan ben je natuurlijk al snel blij als er iets vanuit de
ruimte in voorkomt ;-)
Welk boek van King vond je niet om door te komen?
In een verhalenbundel kwam ik enkele verhalen tegen
die ik minder sterk vond. Zelf vermoed ik dat het verhalen uit zijn begintijd waren, misschien toen hij nog onbekend was en zijn stijl aan het ontdekken was. Ik weet
de namen van die verhalen niet meer, maar ze lagen
mij in ieder geval minder.
Door welk Kingverhaal werd je geïnspireerd?
Zelf ben ik minder van de hardcore horror en meer van
science fiction, suspense en van mysterieuze werelden
en dito wezens. Dat neemt niet weg dat ik Mobiel een
enorm goed boek vind. Wat mij vooral in dit boek opvalt, is het oog voor detail. De wereld wordt heel levendig en consistent neergezet. Allerlei details komen er
bijvoorbeeld herhaaldelijk in terug. Dus persoon a laat
zoiets als een mobiel vallen en pagina’s later stapt perPagina 6

dat ik moeilijk kan kiezen en te veel tegelijk wil :-)

Winnen
Wat moet je doen? Heel simpel: geef antwoord op de
volgende vraag!
Kees schrijft eigenlijk niets over zichzelf, maar hij doet
meer dan alleen korte, spannende verhalen schrijven.
Over welk onderwerp (non-fictie) schreef hij nog meer
boeken?
Stuur voor 20 mei a.s. een email naar:
fanclub@stephenking.nl.
Zet in het onderwerp KEES en in de mail zelf je adresgegevens en natuurlijk ook het antwoord op de vraag!
Als je wilt weten of de verhalen van Kees je aanspreken, lees dan dit verhaal dat gratis online te downloaden is. Prepayday.

1 april! Kikker in je bil!
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1 april! Kikker in je bil!

The Mist
Dit is de poster voor de nieuwe serie van The Mist, en
ook de trailer is online. Entertainment Weekly heeft
heel veel informatie over de serie. Christan Thorpe zegt
dat hij trouw wilde blijven aan het originele verhaal,
maar voor zijn gevoel was dit ook al gedaan door de
film van Frank Darabont. “Het verhaal is 200 pagina’s
en op één locatie, en dat moesten we veranderen om
een lopende serie te kunnen maken. Maar we blijven
trouw aan het hart van het verhaal. De serie zal blijven
proberen om een ander verhaal uit het boek en buiten
de film van Darabont om te vertellen. Het is een
vreemd neefje van het originele verhaal. Een constante
eb en vloed in communicatie met het boek. Maar wie
weet? Misschien maken sommigen van de originele acteurs nog wel een cameo in de serie.” Voor Torpe is The
Mist een kans om een horrorverhaal te vertellen dat
echte dynamiek heeft, zoals de Twilight Zone dat tientallen jaren geleden ook deed.

Gerald’s Game
In een interview van Daily dead met Trevor Macy vertelde hij dat, ondanks dat ze het boek niet pagina voor
pagina gevolgd hebben, ze wel de toon van het boek
hebben kunnen volgen. ‘Het is een erg eerlijke adaptie
op die manier, maar ik wil verder niets weggeven. Er is
een manier om het verhaal te vertellen die in het boek
niet voorkomt. Het is erg fijn dat we Stephen King’s
steun hebben om dat zo te doen, zelfs al toen het nog
een script was. Hij, en wij, vinden het een erg eerlijke
adaptatie geworden.’ Het hele interview lees je hier.

IT

Hier nog wat
foto’s van achter de scènes
bij IT.
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The Shining

1 april! Kikker in je bil!

De producent van The Shining verklaart het veranderde einde
Door James Hibberd;
vertaald door Peter van Veen
Gepubliceerd op 30 maart 2017

Everett Collection

The Shining is een horrorfilm-meesterwerk,
en zijn beklijvend en iconisch einde realiseren was geen gemakkelijke taak voor Stanley Kubrick. Hieronder leggen uitvoerend
producent Jan Harlan en scenarioschrijfster
Diane Johnson (die schreef het script met
Kubrick) uitvoeriger dan ooit tevoren uit
hoe de legendarische regisseur zeer verschillende conclusies voor het einde van de
iconische film uit 1980 overwoog.
Kubricks uitgangspunt was natuurlijk de
bestseller van Stephen King. De regisseur
wees Kings einde in een vroegtijdig stadium
van de film al af, toen veranderde de slotscène opnieuw voor het draaiboek en nog
eens voordat de film voor het eerst werd
gesneden. De nauwgezette filmmaker kwam pas tot de versie die we vandaag kennen op het laatst mogelijke moment.
Hier is wat er gebeurd is:
Jan Harlan: Stanley had fundamenteel geen interesse in een horrorfilm. Hij gelooft niet in spoken. Toen het boek
hem werd aangeboden door Warner Bros. zei hij "Nou, oké, het is misschien wel uitdagend om dit te doen, maar ik
moet de vrijheid hebben om te veranderen wat ik maar wil." Stephen King was daar [destijds] heel blij mee, het is
natuurlijk een voorwaarde voor het maken van een film. En Stanley heeft het zeker drastisch veranderd...
Kings roman komt tot de climax met een confrontatie tussen de jonge, helderziende Danny (gespeeld door Danny
Lloyd in de film) en zijn bezeten, alcoholische vader, Jack (Jack Nicholson), die net lang genoeg in staat is om de
invloed van het Overlook Hotel te bestrijden zodat zijn zoon kan ontsnappen. Doordat hij vergeten heeft om de
verouderde boiler van het hotel in de gaten te houden gaat Jack, net als het resort, in vlammen op. Danny ontsnapt samen met zijn moeder, Wendy (Shelley Duvall), en de vriendelijke kok van het hotel, Dick Hallorann
(Scatman Crothers). Op papier is Kings einde een krachtige en natuurlijke verlenging van alle hoofdstukken daarvoor die hier naartoe geleid hebben. Als een filmische ervaring vond Kubrick dat het nogal onbevredigend zou
zijn…
Diane Johnson: Het einde werd bijna geheel veranderd omdat Kubrick het een cliché vond om alles gewoon op te
blazen. Hij dacht dat er misschien wel iets anders zou zijn dat metaforisch en visueel interessanter was... De aanspreekbaarheid [van het boek] is ook besproken. Veel van het script werd geschreven tijdens het filmen, met name
voor Wendy, die veel meer dingen te zeggen had in het script dan dat ze deed in de film.
Een voordeel van het niet "doden" van het dreigende Overlook Hotel was dat Kubrick toe kon staan dat de meesterlijk geconstrueerde, bovennatuurlijke schurk van het verhaal kon blijven rondspoken in de verbeelding van de kijker lang na het bekijken van de film. Maar één van Kubricks mandaten voor het opnieuw vormgeven van de slotscène was dat een onschuldig menselijk karakter moest sterven...
Johnson: In het boek wordt er niemand gedood behalve Jack. En Kubrick dacht echt dat er iemand vermoord moest
worden — want het was een horrorfilm. Dus hij woog de dramatische mogelijkheden af om verschillende personages
te doden en deed dat op verschillende manieren. Eigenlijk hebben we in detail de mogelijkheid om verschillende
mensen te doden besproken.
Zelfs Danny kwam op een gegeven moment in aanmerking als tragisch slachtoffer in de slotscène...
Johnson: Danny's relatie met zijn vader was het ding waar Kubrick het meest in geïnteresseerd was. Hij was emotioneel betrokken bij het oogpunt van een jongetje dat bang is voor zijn vader. Ik herinner me dat Kubrick zei dat hij
zich visueel een kleine omtrek van geel krijt op de grond kon veronderstellen dat ze rond de lichamen van de
slachtoffers trekken. En Kubrick hield van dat beeld. Maar hij was ook te gevoelig voor zo’n einde en dacht dat het
te verschrikkelijk zou zijn om te doen...
In één van de mogelijke scenario’s – dat online te zien is – doodt Wendy Jack in zelfverdediging in het derde bedrijf. Vervolgens komt Hallorann aan en ook hij wordt bezeten door het hotel en wordt de verrassing van de finale
als het "ENORME SLECHTE." Het was een intrigerende draai dat de moorddadige figuur waarvan het publiek al verwacht dat hij het is, gedurende de hele film niet echt zijn vader was, maar eerder de held waarvan het publiek
aannam dat hij ze kwam redden.
Johnson: Dat klopt. We hadden altijd de krachten van het hotel in ons achterhoofd. Dus het hotel zou al lange tijd
bezig zijn geweest om Halloranns geest te vervormen. Het was een aantrekkelijk idee dat Hallorran [in de hele
film] goed is, en als hij daar aankomt door het hotel wordt veranderd in een monster als surrogaat voor Jack.
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The Shining - vervolg

1 april! Kikker in je bil!
Kubrick en Johnson kwamen uiteindelijk uit op een semi
-definitief plan dat enkele nu bekende scènes bevatte:
Jack doodt Hallorran kort nadat hij aankomt, Jack jaagt
op Danny in het doolhof, Jack vriest dood en dan zien we
een schijnbaar onmogelijke foto in de Colorado Lounge
van het hotel die Jack op een 4 juli feestje in 1921 laat
zien.

Johnson: De foto zou altijd het einde zijn. De doolhofachtervolging groeide uit de heggendieren die we in het
boek tegenkomen. Kubrick dacht dat de heggendieren te
vreemd en schattig zouden zijn, maar hij vond het idee
van een doolhof altijd wel aardig... [Voor Halloranns
dood]. Kubrick wilde niet dat het te bloederig zou zijn,
hij vond een heleboel bloed vulgair. Hij wilde het vooral
psychologisch. Natuurlijk, er is het beeld van het bloed
Warner Bros
uit de liften, maar dat was meer voor de sier- en metaforisch — het is anders dan het zien van mensen die worden
neergestoken. De liftdeuren die open gingen was een beeld dat hij steeds al in gedachten had en hij had het zelfs
al voorbereid tegen de tijd dat we het script schreven. Dus er was enige discussie over het vinden van een manier
om de film te beëindiging zonder veel bloed.
Eén ding waar Kubrick niet bezorgd over was, was dat het einde — of welk onderdeel van de film dan ook — letterlijke zin moest hebben, ook al verwarde zijn gebrek aan verhaal en productiecontinuïteit soms de filmcrew (en
dat uiteindelijk geleid heeft tot een myriade van Shining samenzweringstheorieën).
Harlan: Heel vaak vroegen leden van de crew hem,
"Kunt u mij dat uitleggen?" En hij zei, "ik leg nooit iets
uit, ik begrijp het zelf niet. Het is een horrorfilm!" U
kunt zich niet voorstellen hoe veel drukte er werd gemaakt over de grote gouden ballroom en de grote lobby
en grote ramen die nooit in het hotel konden hebben
gepast, gebaseerd op de beelden in de film van de buitenkant van het hotel. Elk kind kan dat zien. En Stanley's
verklaring was, "het is een horrorfilm! Vergeet het!"...
Het is niet een film met een ernstige boodschap. Ik weet
dat veel mensen denken dat het onmogelijk is dat
Kubrick een film maakt die geen ernstige boodschap
bevatte en een enorme hoeveelheid theorieën zijn hierWarner Bros
over uitgedacht. Toen hij nog in leven was bleef alles
relatief rustig. Na zijn dood ontstonden deze theorieën,
die grappig en deels beledigend waren. De meest beledigende is het idee dat The Shining een film is over de Holocaust. Dat is schandalig. Dat is een belediging voor Kubrick, dat hij de meest ernstige misdaad in de menselijke
geschiedenis op een zodanig lichte manier zou behandelen, en ook een belediging voor de slachtoffers van de Holocaust. Andere ideeën zijn veel meer onschuldig, waarbij aan continuïteitsfouten een diepere betekenis wordt toegeschreven.
Twee belangrijke scènes die het einde zwaar beïnvloed hebben, zijn werkelijk gefilmd en vervolgens verwijderd
bij de eindmontage. De eerste was een scène waarin Jack een plakboek in de kelder vindt, dat de gebeurtenissen
uit het donkere verleden van het hotel in chronologische volgorde laat zien. De foto’s bereiden ons voor op dat
laatste beklijvende beeld van Jack op de foto uit 1921. Een glimp van het plakboek is kort te zien in de uiteindelijke film, liggend op Jacks bureau.

Warner Bros; Courtesy of University
of the Arts London
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Johnson: Er was een heel groot probleem met
Warner Bros. over de lengte van de film. De film
was te lang en mensen zeiden dat hij moest
worden ingekort. Enkele minuten kwamen uit
het einde en er kwamen er een paar van het
begin — ze waren verklarend en niet echt nodig.
De scène waarvan ik dacht dat die echt nodig
was, was die van het plakboek. De bedoeling
ervan in Kings boek en in het script was dat het
plakboek "het vergiftigde cadeau" — in Russisch
structuralistisch sprookjesachtig taalgebruik —
was. Het is een element in de klassieke sprookjes — zoals de vergiftigde appel. Jack grijpt het
plakboek om te gebruiken in zijn boek, en vanaf
dat moment is hij in de macht van het hotel. Ik
heb er zeer krachtig voor gepleit om de scène te
behouden.
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De tweede scène die verwijderd werd was een twee minuten durende ziekenhuisscène die werd geplaatst nadat
Jack dood vroor en vóór het laatste schot van de balzaalfoto. In de scène (lees de script pagina's), bezoekt de hotelmanager Ullman (Barry Nelson), Wendy en Danny na hun beproeving en legt uit dat er geen bovennatuurlijke
bewijzen werden gevonden ter ondersteuning van hun beweringen over wat er gebeurd is. Net wanneer het publiek
begint te twijfelen aan alles wat ze hebben gezien, geeft Ullman onheilspellend dezelfde bal aan Danny die door
een onzichtbare kracht buiten kamer 237 naar hem werd gerold.
Johnson: met andere woorden: dit alles is echt gebeurd, en de magische gebeurtenissen waren werkelijk. Het was
gewoon een beetje een twist. Het was makkelijk te lozen.
De scène in het ziekenhuis werd opgenomen in de preview screening van de film voor critici in New York en Los
Angeles. Johnson heeft eerder gezegd dat Kubrick van de scène hield omdat het publiek gerustgesteld werd dat
Wendy en Danny oké waren. Maar Ullman die Danny de bal gaf zorgde voor verwarring bij het publiek. Dus in een
ongebruikelijke beslissing beval Kubrick dat de scène verwijderd moest worden voordat de film verspreid werd in
het hele land.
Harlan: De tennisbal is hetzelfde als de foto — het is onverklaarbaar. Het maakt van Ullman nu ook een spookachtig
element. Was hij vanaf het allereerste begin de geest? De film is complex genoeg, want niets wordt uitgelegd. Dat
niet-uitleggen was wat aanvankelijk slecht voor de film was. Het was niet een enorm succes. Nu denkt iedereen dat
het de beste horrorfilm ooit is of wat dan ook. Maar toen de film uitkwam verwachte het publiek een horrorfilm
met een oplossing, met een uitleg. Wie is de slechterik? Wat gebeurde er? En ze waren teleurgesteld — velen van
hen, in ieder geval. Het feit dat ze in verbazing werden achtergelaten was precies wat Stanley Kubrick wilde. En
toen de film vertoond was voor critici en niet goed was ontvangen, stelde Warners terecht, "het is genoeg, haal de
ziekenhuis-scène eruit." Stanley deed het. Hij was niet koppig, vooral omdat dit een film is die voornamelijk is bedoeld om mensen te vermaken. Maar Stanley was eigenlijk erg verdrietig dat hij het publiek verkeerd had ingeschat, dat hij het publiek vertrouwde om te leven met puzzels en geen antwoorden en dat hen dat niet bevalt.
Johnson: Er is een verklaring voor de foto, al is het een beetje vreemd en paradoxaal omdat die zowel reëel als
onwerkelijk is — het idee dat Jack altijd in het hotel was in sommige eerdere incarnaties. Jack was op een of andere manier het schepsel van het hotel door middel van reïncarnatie. Op hetzelfde moment was het de bedoeling om
het te ervaren "in het heden." Er is geen manier om dat op te lossen, het is bedoeld om magisch te zijn. Ik denk dat
het begrijpelijker was geweest met de plakboekscène erin opgenomen.
De film kostte een voor die tijd stevige 19 miljoen dollar om te produceren en zou uiteindelijk een fatsoenlijk bruto bedrag van 44 miljoen dollar in de bioscopen opleveren (hoewel het een grote hit op home video en andere verkooppunten van distributie zou worden). Alle beelden van de plakboek-scène en de scène van het ziekenhuis werden vernietigd. Kubrick was resoluut dat beelden die niet gebruikt werden in de laatste bewerking van zijn films
vernietigd moesten worden, en dergelijke eisen werden "naar de letter," opgevolgd, zegt een vertegenwoordiger
van Warner Bros. Het plakboek bestaat nog steeds en maakt deel uit van het archief van Stanley Kubrick aan de
University of Arts in Londen. Wat betreft de ziekenhuis-scène nam Kubrick's dochter Vivian vier foto's tijdens het
filmen. Vandaag zijn deze foto's alles wat er nog van deze scène over is — wat misschien wel passend is voor een
film die wordt afgesloten met een cryptische foto van een moment in de geschiedenis waar wij nooit getuige van
hebben kunnen zijn.
Harlan: Stanley wilde ervoor zorgen dat niemand ooit opnieuw op een of andere manier nog zijn versie kon bewerken. Alle ongebruikte scènes werden systematisch vernietigd — met inbegrip van negatieven. Hij wist dat hij nooit
een andere verzie zou overwegen. Hij was iemand die totaal in het heden leefde. Hij keek nooit terug.

Warner Bros
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. De Constant
Reader bekers met de handtekening van King erop halen
wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel
verzendkosten (steeds minimaal vijf tegelijk bestellen).
Het kan dus even duren voor je de beker in huis hebt,
maar we brengen je op de hoogte zodra de bestelling in
Amerika geplaatst wordt. Met onze aanschaf steunen
wij met elkaar ook nog eens de Haven Foundation — een
initiatief van Stephen King. Als je wilt weten wat de
Haven Foundation doet, kijk dan op hun website. In de
shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen,
zolang de voorraad strekt!

uitverkocht

uitverkocht

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (Dankie Sai!) en word ook (maandelijkse)
sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken
bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King
Fanclub te Utrecht.

uitverkocht

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
We zijn gestopt met de associated programs bij andere bedrijven, aangezien dit meer problemen gaf dan dat het de fanclubkas wat opleverde. Je kunt je nieuwe boeken natuurlijk kopen in onze Fanclubshop, en daar kun je ook terecht voor de fanclub speciale edities. Doordat we van de uitgeverij een percentage korting krijgen op de boeken die we inkopen, komt die bij
verkoop van een boek in onze kas terecht.
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands,
maar ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige
Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is
een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent. De boeken zijn 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 of Kiala: Kiala voor 3,95 of DHL voor 5 euro verzenden (zelf
afhalen bij DHL of Kialapunt) of voor 5,75 aan de deur gebracht (tegen 6,95 via
PostNL) voor een doos tot 10 kg (of 15 kg via Kiala), binnen Nederland.
Voor België is Kiala het goedkoopst: 7,50 voor een pakket in formaat L
(vergelijkbaar met tot 10 kg), of via GLS. Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door,
en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? Secretaris_sk07@stephenking.nl.
Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw boekbestelling!
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Hoe lang ben je al King-fan, Johan en hoe komt dat zo? Al 38 jaar! Toen ik van
(wijlen) mijn beste vriend Hans in 1979 “Bezeten Stad” leende en las, was ik wèg
van de pennenvruchten van King en ben ik zelf ook de boeken gaan kopen die Hans
nog niet had, en die hij weer van mij leende en las. Hans (63) had bij zijn overlijden
in 2010, 25 boeken van S.K., die ik van zijn weduwe gekregen heb. 18 stuks had ik toen nog niet.
Deze donatie gaf mij de “boost” om versneld “alles” van S.K. te willen hebben! Online ontdekte
ik een boekwinkeltje uit Almelo, maar dat ging me eigenlijk nog te langzaam en die had niet
alles. Zo vond ik de fanclub, en het boekwinkeltje van de secretaris.
Werk: gepensioneerd techneut longfunctie-instrumenten. Samen met 2 collegae heb ik R&D /
de ontwikkeling, ontwerp van longfunctie-meetinstrumenten gedaan naar suggesties, gedaan
door longspecialisten en anesthesisten. Fietsergometers, gasanalysers, spirometers, meetsystemen) tot en met een werkend prototype voor productie.
Leeftijd: 74
Woonplaats: Sinds mijn pensionering (2008) woon ik met mijn vrouw, in de Morvan - Nièvre, in
Montsauche-les-Settons in Frankrijk.

van:

Johan
Berserik
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!
Johan krijgt een van de
boeken die hij nu nog
als Poema Pocket heeft
(en graag als paperback
wil) toegestuurd.

Wat is je favoriete boek en waarom?
Bezeten Stad is mijn eerste kennismaking met King op 36-jarige leeftijd, en ook de gehele Donkere Toren serie, zijn mijn lievelingen.
Wat is je favoriete film en waarom?
The Green Mile is mijn favoriete film, vanwege de tragische historie van Coffey, die zich in zijn
noodlot schikt. Alhoewel ik verder niet zo “van de films” ben: de boeken zijn mij véél liever.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
De ontbrekende boeken zijn o.a. alle comics en de Engelse en Franse uitgaven; de NL-boeken,
c.q. verhalen, heb ik bijna (?) allemaal.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik zou mijn POEMA-pockets nog graag vervangen door
hardcovers, dan wel door paperbacks (i.v.m. de grotere letter)
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Verdere schrijvers, waarvan ik minstens drie boeken
heb, zijn: Dan Brown, David Baldacci, Robert Ludlum,
Ken Follett, Henning Mankell, Allan Folsom, Esther
Verhoef, John Grisham, Umberto Eco, Toon Kortooms, Havank, Karin Slaughter, Lee Child, Preston &
Child, John Jakes, J.R.R. Tolkien, W.E.B. Griffin,
Marion Bradley, William Sarabande, James
A.Michener, Jean Auel (deel 6 is shit!), James Clavell,
H.H.Kirst, Peter Mayle, Stieg Larsson, Charles Lewinsky, Hubert Lampoo en Harry Mulisch……..
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen
en heb je nog tips?
Ik ontdekte online het boekwinkeltje Stephen King
Fans en zo kon ik opeens meer boeken kopen dan
mijn financiën toelieten! Enfin, ik heb zo ongeveer
alle “oudere” boeken daar gekocht. De nieuwe boeken koop ik tegenwoordig via de fanclub, en indien
mogelijk als gebonden, genummerde, gelimiteerde
editie: “collectoritems of the future”.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen
King en/of de Fanclub?
Ik zou, maar dan zo´n 25 jaar geleden, wel een lange
motorrit door New England, m.n. Maine, met S.K.
hebben willen maken; nu ben ik daar te oud voor!
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Waar haalt hij toch steeds weer de inspiratie vandaan? Alleen, of samen met zijn schrijverscollectief,
om deze fantasieën te verwoorden?
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Ik zou graag een nieuwe, bijdetijdse editie willen
zien verschijnen van “Het Stephen King Universum”,
een steengoed naslagwerk, maar thans gedateerd…
Of een aanvulling, een deel II.
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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 13 april 2015
Maandag 27 april 2015
Rose Madder, besproken door Rowan Coleman
Toen ik een tiener was ontdekte ik Stephen King, ik begon met "The Shining", en vloog door de
ene na de andere roman van hem die daarna verscheen. In die periode van waanzinnig veel
lezen heb ik veel geleerd over wat het kost om een personage te bouwen waar de lezer mee
kan leven, om het tempo op een pagina te houden, maar meer dan alles, het heeft me laten
zien hoe je een wereld kunt creëren, in het geval van Kings boeken, een wereld die vaak gevuld is met afschuw en hoge inzetten, dat de lezer middenin die wereld zet, en hun harten
sneller doet kloppen. Op een gegeven moment, rond 1990, ongeveer gelijk met het begin van
mijn studie Engelse literatuur aan de universiteit, ben ik gestopt met het lezen van Stephen
King voor ongeveer tien jaar en als gevolg daarvan las ik "Rose Madder" niet toen het uitkwam.
Precies twintig jaar geleden werd het gepubliceerd, en het was het alleen voor deze review
dat ik het boek oppikte en het las. Het is een fascinerend boek, een klassieke King in sommige
opzichten, zich diep verplaatsend in anderen. En het is bijna een volledig ander soort boek,
maar niet helemaal.
Het boek begint niet zo zeer met een knal, maar met een aardbeving. We ontmoeten de heldin, Rose, op het allerslechtste moment van haar leven, in het midden van een wrede afstraffing door haar echtgenoot, Norman, die leidt tot het verlies van haar ongeboren baby. De volgende keer dat we haar zien is 14 jaar later, wanneer ze wakker wordt zoals een Disney prinses uit een lange slaap (dat is zoals King het beschrijft) en bij het zien van een druppel van haar eigen bloed op haar kussen,
vindt ze de wil om te vertrekken bij het monster waarmee ze trouwde.
Het is deze manier van de scène schetsen, dit cruciale moment dat briljant wordt neergezet, waar King zo bekwaam in is. Na
slechts een paar pagina's was ik al volledig ondergedompeld in dit karakter en haar benarde toestand. Ik was zo bang als zij
was toen ze wegvluchtte uit haar huwelijk vol misbruik, en zo hoopvol. Ik ben zelf een schrijver en geef van tijd tot tijd les
aan de Faber Academy en de ochtend dat ik begon met deze roman, drie dagen geleden, was ik in de gelegenheid om het boek
omhoog te houden en aan mijn studenten uit te leggen waarom een roman op pagina één dient te starten en niet op pagina
101. Dit is een perfect voorbeeld van die stelling.
Ergens, na ongeveer een derde van het boek, vindt Rosie een vreemd schilderij in een pandjeshuis en dat is waar deze roman
zich in tweeën begint te splitsen, net als Normans koortsige en gewelddadige hersenen. En ik moet toegeven dat dit het punt
is waar ik wilde dat Stephen King voor één keer gewoon een recht voor z’n raap, echte wereld, en geen bovennatuurlijke thriller had geschreven, want dat zou meer dan genoeg roman voor mij geweest zijn.
Hoewel mijn gevoel van onbehagen groeide toen het bovennatuurlijke element van de plot zich ontwikkelde, is het een eerbetoon aan hem dat ik het boek op geen enkel moment wilde neerleggen of het opgeven. Het had me in zijn greep, en zou me
niet laten gaan totdat het met mij klaar was, ongeveer zoals het schilderij dat Rose vindt.
Het boek is geschreven in 1994 en zit vol met kleine details uit die periode: de geboorte van het audio-boek, het leven op de
vlucht voor de mobiele telefoons, de steden, die nog steeds in de greep van de nieuwe en angstaanjagende drugs waren, crack
en cocaïne. Op de beste momenten is het stikdonker, en toont het ons een wereld die zich altijd afspeelt in de binnenstad,
alleen ditmaal 'van dichtbij.' En natuurlijk kan King de verleiding niet weerstaan om één van zijn eigen creaties, een "Misery"
roman van Paul Sheldon, in het hart van de roman te plaatsen. Het is het boek dat Rosie vasthoudt als haar man haar aanvalt
en bijna doodt, en het is een roman die ook later tevoorschijn komt wanneer de vrouw die Rosie helpt een ander exemplaar
laat zien en aan Rose vertelt dat de reden dat ze dit soort romans leest, is omdat voor alles een uitleg is, maar in het echte
leven is er vaak geen verklaring. Het leven is soms gewoon slecht.
Een paar jaar geleden, schreef ook ik een roman over een vrouw die wegloopt uit een huwelijk vol misbruik, die vreemd genoeg ook Rose heette, en tijdens het schrijven van dat boek heb ik een heleboel tijd besteed aan gesprekken met vrouwen die
zich een uitweg uit dit soort relaties hadden gevochten. King heeft Rosie echt heel goed neergezet, een vrouw die van bittere
angst ging naar kracht en onafhankelijkheid. Ik had gewild dat Rosie haar moed op eigen kracht had gevonden en niet weer zo
makkelijk en compleet verliefd was geworden, ik had graag gezien dat ze haar eigen harde kern in zich zou hebben ontdekt,
en eigen bron van kracht zonder tussenkomst van het bovennatuurlijke.
Haar man Norman toont zich, op zijn weg naar het opsporen en bestraffen van zijn dolende vrouw,
wanneer ze het minst verwacht, een briljante figuur. Hij is complex, angstaanjagend, en de ware
diepte van zijn verdorvenheid en capaciteit voor het kwaad worden in de loop van het boek geleidelijk geopenbaard, waardoor hij zelfs meer angstaanjagend wordt.
Er is al vroeg in dit boek sprake van nogal wat toeval. Rosie ontmoet niet alleen de liefde van haar
leven, maar ook haar nieuwe baas en het magische schilderij op hetzelfde moment. En het is bijna te
eenvoudig, maar ik denk dat het voor King zo moet zijn om de plot van het boek te verplaatsen in de
richting die hij wil. En hier is het probleem: ik wou dat hij dat niet had gedaan. Hij is een zo geschoold schrijver, zo’n meester in de karakterisering en werelden bouwen dat hij het kan doen en
ook slaagt. Maar, voor mij zou dit boek briljante perfectie geweest zijn als hij het bovennatuurlijke
element gewoon verwijderd had, als het een eenvoudige thriller was geweest, met de donkere schaduw van Norman steeds dichter bij Rose komend als ze worstelt om haar leven weer op de rit te krijgen. De laatste confrontatie tussen hen zou uiteindelijk veel meer voldoening gegeven hebben als
het Rose alleen was geweest die de kracht had gevonden om Norman te confronteren en een manier
had gevonden om hem te verslaan op haar eigen voorwaarden.
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Maar ik denk dat het meer zegt over mij dan over het boek. Ik kwam naar het boek met mijn eigen
hoop en eigen agenda, en twintig jaar geleden had Stephen King de zijne. De wereld is verder gegaan sinds dit boek van de persen kwam, de rol van vrouwen in de samenleving, en vooral hoe ze
zichzelf zien en hun plaats in de wereld, is fundamenteel veranderd. Een paar jaar geleden begon
ik weer te lezen en me te vergapen aan Kings werk, mijn meest recente boek was 'Doctor Sleep.'
Een van de dingen waar ik het meest van houd bij King is dat hij een schrijver van dit moment is.
Ja, dat dateert enkele van zijn romans tot op zekere hoogte, maar het geeft ons ook een zeldzaam
en intrigerend inzicht in de recente geschiedenis waarvan we denken dat we die niet vergeten,
maar niet heus. Het is goed om te onthouden hoe anders de wereld twintig jaar geleden was ten
opzichte van hoe die nu is, en om te onthouden hoe hard we hebben gevochten voor slechts een
paar centimeter grond voor het recht van vrouwen op een veilig leven zonder angst voor misbruik,
voor het verwijderen van de stigmatisering en schaamte die hangt aan hen die leven in een gewelddadige relatie.

-----

Voor mij is Rose Madder niet een perfecte roman van Stephen King, maar wat het doet is je pakken, ergens rond het hart, vanaf de eerste pagina en het houdt je in een strakke greep tot de allerlaatste pagina, wanneer het ten slotte je hart weer laat kloppen. En het toont je nogmaals de
Meesterverteller aan het werk, één van die zeldzame sjamanen die ons geboeid rond het kampvuur houden, sinds de dageraad van de mens. Niemand overtreft Stephen King, als het gaat om
een goed garen te spinnen.

Rowan Coleman woont samen met haar echtgenoot en vijf kinderen in een zeer vol huis in Hertfordshire. Ze balanceert tussen
het schrijven romans en het grootbrengen van haar familie die bestaat uit een zeer levendige set van peutertweelingen, wiens
voornaamste hobby het is om elk in een andere richting te lopen. Wanneer ze de kans krijgt, geniet Rowan van slapen en het
kijken van films; ze probeert ook te leren bakken.
Rowan wil elke dag leven alsof ze de hoofdrol speelt in een musical, hoewel haar dochter haar niet langer toestaat om te zingen in het openbaar. Ondanks het feit dat ze dyslectisch is, houdt Rowan van schrijven en haar elfde roman, "The Memory
Book", werd gekozen als een Richard en Judy bookclub selectie in 2014. Anderen titels zijn "The Accidental Mother", "Lessons
in Laughing Out Loud" en het bekroonde "Dearest Rose", een roman die er toe leidt dat Rowan een actieve aanhanger wordt
van een toevluchtsoord voor huiselijk geweld. 100% van de royalty's uit de publicatie van het boek van haar novelle, "Woman
Walks Into a Bar", wordt gedoneerd aan het goede doel.
Haar website kun je vinden op http://rowancoleman.co.uk/

Boekenwinnaars!
Om het boek RECHT van Rik Raven te kunnen winnen, moest je
antwoord geven op de vraag met welk ander boek dat Rik Raven
schreef RECHT onlosmakelijk is verbonden door de terugkerende personages.
Dat is natuurlijk het boek BRON (en de terugkerende persoon is
Rolf Dorint), dat zij eerder schreef.
Dat wisten ook : Karin Bisschops uit Eindhoven, Ben Sens uit
Helmond, Brigitte van Dijk uit Soesterberg en Helga Willemse
uit Eersel.
Het boek komt zo snel mogelijk naar jullie toe!
Voor het boek Diabolik van Tom Thys moest je even achterin Kings Things kijken en ons laten weten welke twee verhalen in het boek recensenten Vicky en Chrissy het mooiste
vonden.
Vicky koos voor Sterven op Celluloid en + & - en Chrissy
vond Luna en Voor eeuwig de mooiste. Er was wat twijfel
over Verliefd op een droom, dat Chrissy ook prachtig vond,
dus ook die rekenden we goed.
Dat werd ook gevonden door: Hongwah Liu uit Rotterdam
en Willeke Pesireron uit Krimpen aan de Lek.
Gruwelijk veel leesplezier gewenst jullie!
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Onvoltooide Herinneringen van Richard Bintanja
Het heeft even geduurd, maar het volgende deel in de serie De
Eerste Mens is gepubliceerd. Richard Bintanja, de schrijver, is
meteoroloog en werkte als klimaatonderzoeker en schreef veel
wetenschappelijke artikelen. Zijn Antarctische ervaringen inspireerden hem tot het schrijven van een eerste roman, en daarna
liet het schrijven hem niet meer los.
In 2015 kwam het eerste boek (Het verleden voorbij) in deze trilogie uit, waarin Richard schrijft over Kate, die alleen wakker wordt,
totaal zonder herinneringen, in een haar onbekend landschap. Ze
weet haar naam niet eens, en het duurt enkele dagen voor ze zich
weer wat simpele dingen kan herinneren. De hut waarin ze wakker
is geworden stinkt en ze vlucht. Dan leert ze John, Lisa, Richard en
Mary kennen, die op eenzelfde manier wakker zijn geworden, en
met elkaar proberen ze een uitgang te vinden in het vreemde en
vijandige landschap. Maar dat er iets niet in de haak is met deze rare,
gevaarlijke wereld, waarin mensen uit hun eigen leven worden gerukt
en hier worden neergezet, is wel heel erg duidelijk!
Toen we het boek recenseerden in Kings Things van april 2016, schreven we: ‘Wat de reden hiervan is, en wie er achter zitten is nog een
groot raadsel, en ik ben wel erg benieuwd hoe de schrijver dit een vervolg gaat geven…’.
En dan nu het vervolg op dit eerste verhaal. Er is geen terugblik op het
eerste verhaal (beetje jammer toch wel) waardoor de start wat verwarrend was. Maar ook nu is de hoofdrol weer voor Kate, die langzaam
haar geheugen terugkrijgt en zich dingen herinnert, waardoor je weer
een beetje in het verhaal komt. Het eerste verhaal eindigde met blauwe wezens met gele ogen, en die blijken een proces te hebben voor
geheugenverlies. Maar ze ligt vastgebonden op een tafel, en regelmatig
komt Doc bij haar om haar vorderingen te beoordelen. Als het beter
met haar gaat en ze weer los mag, krijgt ze een hulpje, Dor, die haar
helpt met revalideren. Langzaam komt haar geheugen weer terug, en
herinnert ze zich de personen met wie ze heeft geprobeerd te ontsnappen. Dan blijkt ze voorgelogen te zijn, ze is geen 2 maar 5 jaar in slaap
gehouden, en Doc blijkt niet te vertrouwen. Samen met Dor ontsnapt
ze, maar Dor wijst haar op een gegeven moment de weg door het gangenstelsel en moet weer terug omdat ze is geïnfecteerd door een
schimmel en medicijnen moet halen om niet te sterven. Onderweg
komt ze John weer tegen, en blijkt opeens Dor een grote vijand te zijn
en geen simpel hulpje van de doctoren. Ze weet met de hulp van de
zus van Richard te ontsnappen. Achterna gezeten door Dor, al hallucinerend omdat ze is geïnfecteerd en denkend dat ook John een vijand
is, vindt ze haar weg door grotten en gangen en valt zelfs van een waterval. Uiteindelijk helpt John, die als enige de weg weet, haar naar
een ander gangenstelsel en komt ze weer in de frisse lucht. Daar begint
haar nieuwe avontuur met de buitenaardsen die deze hele wedstrijd
hebben opgezet. En hoe ze daar weer uit komt? Daarop moeten we nog
wachten, want het derde deel komt pas volgend jaar.
Bintanja schrijft op een meeslepende manier, die je snel het verhaal
inzuigt. Het leest lekker en in een fijn tempo. Het grote vraagteken,
waar al dat gevlucht toch goed voor is, en voor wie ze eigenlijk op de
vlucht zijn, bleef ook dit hele boek boven mijn hoofd hangen. Een tipje
van de sluier wordt aan het einde van het verhaal opgelicht, maar
daarmee is de vraag niet beantwoord. En dat maakt dat je het laatste
deel ook zeker wilt lezen.
Weinig nieuwe en oude karakters die Kate helpen in dit boek, alleen
John komt terug, en Richard komt nog even ter sprake, want hij blijkt
een zus te hebben die ook een rol speelt in de ontsnapping van Kate
aan Dor. Het is me niet helemaal duidelijk geworden waarom Dor haar
heeft helpen ontsnappen aan de doctoren, terwijl ze daarna zelf achter
haar aan gaat. Het is wederom een vreemde, vijandige wereld. Dat ze
gaat ontsnappen met de hulp van John is al vroeg duidelijk, en de grote
vraag is nu hoe dit moet gaan eindigen. Het is telkens net een beetje
anders dan je vooraf bedacht hebt, en dat maakt het boek verrassend.
Leuke en onverwachte plotwendingen en het gestage tempo van het
verhaal maken het prettig leesvoer. Ook dit boek krijgt een dikke 8.
Voor Kingfans die houden van wat SF en fantasy zeker een serie die de
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The Zar’aranos Deception - Jeffrey Debris
Na het veelbelovend debuut van Jeffrey Debris’ eerste boek
van de Shaedon Resurgence: The fall of Netherea stoomt hij
onverdroten voort met het verder uitbouwen van dit originele SF-verhaal. Vier jaar na de smelting van de kern van de
planeet Netherea heeft De intergalactische alliantie slechts
minimaal succes om de toestand van de planeet weer te verbeteren. De planeet lijkt reddeloos verloren. De kwade bedoelingen van de ongrijpbare Shaedon lijken steeds meer
vorm te krijgen. Met hun unieke eigenschap dat ze bezit kunnen nemen van elk levend wezen, lijken ze onaantastbaar.
Er zijn verschillende partijen van de intergalactische alliantie opgestaan om de plannen van de Shaedon te dwarsbomen
en ze tegen te houden. Het lijkt een onmogelijke strijd. Serra Gomez, de nieuwe directeur van een bedrijf dat gespecialiseerd is in nanotechnologie, probeert de basis te vinden
waar de Shaedon in het geheim bezig zijn een immense troepenmacht van robots te maken. De knettergekke, maar briljante wetenschapper Philbin, the master Tinkerer — de naam
alleen al- heeft de blauwdrukken van de technologie van de robots en kan zo hun programmering veranderen. Er dreigt er een invasie van het keizerrijk. Een immense ruimtevloot bouwt zich gestaag op en het lijkt dat een oorlog slechts een kwestie van tijd is. Er
wordt door de alliantie een geheime missie opgezet met als doel te achterhalen hoe diep
de Shaedon geïnfiltreerd zijn in het keizerrijk.
Debris gaat met hartenlust verder in het verdiepen en uitbouwen van deze
wereld. Zijn fantasie en het vermogen dit gestalte te geven, is knap. Er worden nieuwe, kleurrijke karakters geïntroduceerd, die met speels gemak in het
verhaal worden ingepast. Vanaf het begin schiet The Zar’aranos Deception als
een raket uit de startblokken en zit je als lezer gedurende de rest van het
boek vastgenageld aan je stoel. Er is geen ontkomen aan.
Per hoofdstuk worden verschillende verhaallijnen opgedist wat in het begin
misschien wat onwennig voelt vanwege de veelheid aan nieuwe karakters,
maar dit went snel en je raakt verknocht aan de verschillende personages. Of
juist niet, het is maar net hoe je het bekijkt.
Het tempo blijft strak gedurende het boek, de verveling slaat nergens toe.
Sterker, het wordt alleen maar spannender. Liet Debris in deel 1 al een tip
van de sluier zien waartoe de Shaedon in staat zijn, in deel 2 word daar nog
een flinke schep bovenop gedaan. De vele plotwendingen zijn niet van de
lucht, je ziet ze vaak niet aankomen.
Er is veel interactie tussen de hoofdpersonages met wie je vrij snel vertrouwd
raakt. Dit heeft er bij mij regelmatig voor gezorgd dat ik het bijna uitschreeuwde ‘doe dat nu niet, het is een val!!!’

Celtica-Publishing.nl

Debris laat in zijn verteltrant de lezer meekijken met wat de personages doen
en wat hun boven het hoofd hangt, terwijl ze zelf vaak nog geen flauw idee
hebben. Een knap staaltje. Hij maakt net zo gemakkelijk gebruik van dramatiek als van kolderieke humor. Zo zijn er twee personages die ongewild tot
elkaar veroordeeld zijn en wel moeten samenwerken. De wisselwerking tussen
de twee heeft me met enige regelmaat laten schuddebuiken van het lachen.
De apotheose is om van te smullen en het water staat me in de mond om deel 3 te kunnen
lezen. De echte apotheose moet natuurlijk nog komen. Ik ben heel benieuwd.
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Thanathor van Johan Deseyn
Thanathor is het vierde boek van Johan Deseyn, een Belgische auteur van psychohorrorromans. Het werd gepubliceerd in 2003.
In 2016 verscheen een tweede druk. Voor mij
is dit het vierde boek dat ik lees van deze
schrijver (niet in chronologische volgorde) en
opnieuw heb ik genoten.
Als ik de achterflap van dit boek lees, moet ik
toegeven dat het thema "Oeroude strijd tussen rassen" me niet meteen aanspreekt. De
kaft straalt iets mysterieus en donkers uit. Dat
spreekt me dan weer wel aan. De titel vind ik
ook mooi. Nieuwsgierig dus.
Vanaf het begin word en blijf ik nieuwsgierig.
Het verhaal speelt zich in het nu af en in de
eerste helft van het boek wordt er soms ver
teruggegaan in de tijd. Voor mij was dat eerst
wat ingewikkeld. Ik begreep niet goed wat de
meerwaarde hiervan was. Naarmate het verhaal verder gaat begin ik door te hebben wat
deze “zeer oude” verhalen met het nu te maken hebben. Deseyn laat je dat stilletjes aan
ervaren. Uiteindelijk wordt álles duidelijk.
Ook de titel “Thanathor”.
Johan Deseyn heeft een schrijfstijl die me erg
bevalt en die vind ik ook in dit boek terug:
locaties die tot in de kleinste details voorgesteld worden zodat je er een goed beeld van
hebt en personages die niét visueel worden
voorgesteld maar wél door middel van karakterbeschrijvingen of door verhalen die ze
meegemaakt hebben en hen vormen tot de
persoon wie ze zijn. Dat maakt dat je je vlug
"hecht" aan een personage, met alle gevolgen
van dien :-)
Thanathor zorgt redelijk snel voor een scène
die met veel gruwelijke details wordt beschreven. En dit soort scènes lees ik het hele boek
door. Alle zintuigen worden aangesproken of
geprikkeld. Niet voor zeer gevoelige lezers
dus.
Wat ik interessant vind om te lezen, ook weer
in dit boek, is het visueel in mijn hoofd wezens te “leren kennen”. Wat ik lees ben ik
nooit eerder tegengekomen. Dat leest leuk,
vernieuwend.
Gevoelens in Thanathor zijn uitgebreid beschreven. Je kan niet anders dan meevoelen
en zelf angstig of verdrietig of ... zijn.
Als je een boek leest is er meestal een moment waarop je voelt dat het einde nadert.
De spanning wordt in een hoog tempo opgebouwd en gebeurtenissen volgen elkaar snel
op. Vaak kan dit stukje van een boek snel
voorbij zijn. In Thanathor begin ik dit te voelen op ongeveer tweederde in het verhaal. Dat
maakt dat de weg naar het einde lekker lang
duurt en des te interessanter is. Ik lees de
weg naar het einde in een lange voortdurende
spanning.
Eerder vertelde ik dat het thema me minder
aansprak, maar Johan Deseyn beschrijft alles
zo dat ik het allemaal wel kan hebben. Wat
hij schrijft vind ik aangenaam om te lezen.
Ik vergelijk het een beetje met mijn lievelingsschrijver, Stephen King :-) Ik zeg niet dat
hij dezelfde stijl heeft, maar het gevoel dat ik
heb tijdens het lezen is hetzelfde: op een
aangename manier avonturen beleven, hier of
ergens anders …
Ik raad Thanathor zeker aan om te lezen. Dit
boek van Johan Deseyn vind ik wel een
“moeilijker-ingewikkelder” boek om je hoofd
bij te houden. Als je van gruwelijke spanning
met veel actie houdt (in het hier én in het
vroeger …), met dat beetje meer, ben je hier
aan het juiste adres, en daarom een verdiende
8,5.
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Toegegeven…. Ik loop een beetje achter met de laatste
nieuwe boeken van tante Tess. Eindelijk in de uitgave van
2014 kunnen beginnen (recensieboeken gaan altijd voor,
en Tess ligt altijd op mijn zelf gekochte stapel).
Natuurlijk heb ik de hele tv-serie inmiddels al gezien, en
dat maakt het lezen van het boek, dat nog ergens middenin de gebeurtenissen zit die ik op tv heb voorbij zien komen, er niet makkelijker op.
Dat gezegd hebbende, is dit boek toch wel heel anders dan
de vorige in de serie met Rizolli en Isles in de hoofdrol.
Normaal is de actie vooral tussen de twee dames, krijg je
een mooie blik in hun privéleven en gevoelens en dat zorgt
ervoor dat je het gevoel hebt dat je ze kent. En dat maakt
ook weer dat ik die boeken verslind. In dit boek hebben de
dames wel een rol, maar die is eigenlijk minimaal.
Rechercheur Jane Rizzoli reist af naar Afrika om een macabere moord op een taxidermist te onderzoeken. Terwijl
patholoog-anatoom Maura Isles zich buigt over het toegetakelde lichaam van de man, zoekt Jane uit of er een verband bestaat tussen deze moord en de tragedie die zich
zes jaar eerder afspeelde tijdens een safari in Botswana.
Verder lees je meer over hoe het jagen op dieren eigenlijk
gaat, doordat een van de slachtoffers dode dieren ‘opzet’.
Die dieren worden ontdaan van hun ingewanden (dat
noemt men ontweien) en de moordenaar doet dit ook met
zijn slachtoffers.
Vooral de vrouw die de safari overleefde heeft een grote
rol in dit boek gekregen. Maar het is de mooie, onvoorspelbare plot die me verraste. Enkele lugubere scènes zijn zo
mooi beschreven dat je ze bijna voor je ziet, maar er toch
niet misselijk van wordt. Ze leidt de lezer prachtig om de
tuin met het feit dat de gezochte misdadiger erg op een
van zijn slachtoffers lijkt. Heerlijk! Je schakelt echt een
paar keer om bij wie de misdadiger moet zijn, en dat is
heel knap gedaan.
Het leest wel als een echte tante Tess: mooi beschreven,
meeslepend en spannend. Langzaam kruipen de twee afzonderlijke verhaallijnen naar elkaar toe. Maar omdat de
hoofdrollen eigenlijk niet voor het vriendinnenduo Jane en
Maura zijn weggelegd, leest het toch heel anders. Je mist
de actie tussen die twee gewoon in dit elfde deel in de
Rizzoli en Isles serie.
Als je even los laat dat het een deel uit de serie Rizzoli en
Isles is, is het zeker een vlot boek, met een geloofwaardig
verhaal dat met humor is opgezet. Een goed verhaal, dat
je in sneltreinvaart meeneemt. Zeker de moeite van het
lezen waard. Maar als je een boek verwacht zoals eerder
in de serie, valt het toch een beetje tegen. Daarom beter
die verwachtingen bijstellen en het boek gewoon lezen,
want het is wel de moeite waard.
Het 12e deel ligt nog op mijn te lezen stapel, en ik hoop
van harte dat als ik daar weer aan toe kom, mijn vriendinnen Jane en Maura weer samen ouderwets op zoek gaan
naar een moordenaar.
Zeker als je nog niet eerder een boek van tante Tess ter
hand hebt genomen, kun je dit los van de serie lezen: ik
garandeer je dat je daarna toch verslaafd raakt aan de
schrijfstijl van Gerritsen. Niet voor niets wordt zij aangeraden door Stephen King himself.

Pagina 20

K ING

FANCLUB

door Chrissy

MEI

2017

8
door Danny
Regie:
Vanessa Ionta Wright
Genre:
Thriller/horror
Cast:
Brian Ashton Smith…
John Graham
Anne Marie Kennedy…
Elise Graham
Kermit Rollison…
Henry Eden
Jan Mary Nelson...
Laura Stanton
Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
20 min 55 sec
Film gebaseerd op:
Regentijd
(uit: Nachtmerries en
droomlandschappen)

15E

JAARGANG

NR:

4

STEPHEN

DOLLARBABY RECENSIE

K ING

FANCLUB

door Chrissy

Rainy Season

Over de film:
John en Elise Graham verzeilen na een lange autorit in
Willow, een klein plaatsje in Maine. John hoopt daar aan
zijn boek te werken, terwijl het echtpaar ook hun relatie
probeert te redden. Wat zij echter niet weten is dat het
stadje vervloekt is. Elke zeven jaar regent het er padden,
die alles vernietigen. De vloek kan alleen verbroken worden als twee vreemden aan de padden worden geofferd.
John en Elise zijn voor de lokale bewoners dus de ideale
gasten...

Mijn mening:
Vanaf de allereerste shots van deze film is duidelijk dat
deze filmproductie van hoogstaand niveau is; ondanks het
relatief kleine budget ziet de film er namelijk als een
ware block buster uit. De grote open drone-shots geven je
een prachtig beeld van de groene omgeving. Deze shots
worden prachtig afgewisseld met een aantal ‘intiemere’
shots, waar de moeizame huwelijksrelatie van John en
Elise goed uit de mimiek van de twee (zeer goed gecaste)
acteurs valt af te lezen. Wat mij betreft had regisseur
Wright nóg meer de tijd mogen nemen om de strubbelingen van deze relatie uit te werken; zeker omdat de focus—anders dan in Kings verhaal— niet zozeer op de gruwelijke ontknoping ligt,
maar vooral op de (verstoorde) onderlinge relatie tussen de personages.
Nadat ze zijn gewaarschuwd door twee lokale bewoners om vooral ‘s nachts binnen te blijven,
neemt het echtpaar hun intrek in een enorme houten lodge. Als de avond valt en de shots donkerder worden, weet regisseur Wright op subtiele wijze de intimiteit te vergroten door te kiezen voor kleine, claustrofobisch aandoende cameraperspectieven. In de – enigszins onderbelichte – lodge probeert John toenadering te zoeken tot zijn afstandelijke echtgenote, die hem echter opnieuw afwijst.
In de film zit een aantal sutbtiele ‘inside jokes’, verwijzingen naar Kings andere werken, zoals
Randall Flagg, een Buick en Kubricks volgshot van de autorit. Dit verhoogt het kijkgenot voor
King-fans zeker.

Trailer:
Klik hier!

Wie Kings verhaal kent, weet dat het niet goed afloopt met het jonge stel zodra het ’s nachts
enorme padden met puntige tanden regent. Bij het ‘vertalen’ naar film zou dit kunnen uitdraaien op een groot fiasco, omdat het nu eenmaal lastig is om deze special effects op een laag budget uit te voeren. Wright kiest ervoor om de padden niet in beeld te brengen, zodat de actie vooral buiten het scherm plaatsvindt. Dit is geheel begrijpelijk, maar als liefhebber van Kings verhaal moet ik toch zeggen dat ik
een klein beetje teleurgesteld ben dat de acteurs nu tegen een paar
‘onzichtbare’ gemuteerde padden vechten. Toch heeft de film een hoge productiewaarde, en is het een prachtige Dollar Baby-verfilming geworden.
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Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis...
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.
Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele cameracrew staan.
Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien
heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje
ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan...

Aantal

2

Silver Bullet

Korte inhoud van de film:
De angst begon in januari, bij het licht van de volle maan... Het eerste slachtoffer was een man die met opengereten
keel werd gevonden in de sneeuw. Een maand later werd een vrouw in haar slaapkamer aangevallen. Dan begint het
ongelofelijke: iedere keer als het volle maan is, vallen er nieuwe slachtoffers. Niemand weet wie de volgende zal zijn.
Maar één ding is zeker. Als het volle maan wordt, heerst er een panische angst in het plaatsje Tarker's Mills. Bij het
huilen van de wind hoor je angstaanjagend gegrom. En overal zie je de sporen van een gruwelijk monster...
Fouten:

•

In de film zit een behoorlijke tijdskloof. In het begin van de
film wordt namelijk aangegeven dat alles start in het voorjaar van 1976 en de hele zomer overbrugt. Maar op het eind
van de film, in de laatste scène, is het de avond van Halloween, en deze valt op 31 oktober.

•

Tevens zie je na de scène waarin Milt Sturmfuller is vermoord, een verkoper bij het benzinestation een lokale krant
lezen met de datum: 8 september 1980.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Sharknado 4 - The 4th Awakens
Er zijn vijf jaar verstreken. Alles is rustig. Fin, zijn
familie en de kosmos hebben geen sharknado's meer te
verduren gehad. Het bedrijf Astro-X heeft een speciale
zendmast ontwikkeld die alle soorten tornado’s kan vernietigen. Maar dat staat op het punt te veranderen. Het
fenomeen begint zich wederom voor te doen en
sharknado's komen op de meest onverwachte plaatsen
en manieren tevoorschijn. Fin zal opnieuw aan de bak
moeten om de rondvliegende haaien aan te pakken.
De verwachtingen waren al niet zo heel hoog voor het vierde
deel van deze filmreeks. Deze tv-film voldoet op alle vlakken aan deze verwachting en doet daar zelfs nog een schepje bovenop. Helaas niet in de positieve zin van het woord.
De vorige delen waren ‘over the top’, maar nog op een
enigszins vermakelijke manier. Dat kan ik van deze film met
de beste wil van de wereld niet zeggen. De schrijvers zijn
bij het maken van het script helemaal los gegaan. Het zou
me niet verbazen als ze zich tijdens dit proces tegoed hebben gedaan aan allerlei geestverruimende middelen om tot
dit gedrocht te komen. Helaas heeft niemand verderop in
het proces gedacht misschien moeten we dit maar niet
doen…
Dat de zendmasten van Astro-X niet blijken te
werken… ach het is zo. Dat Tara Reid toch nog
blijkt te leven als halve androïde, prima.
Maar de tornado’s die ze hebben verzonnen zijn
gewoon te erg. Een zandstorm pikt een zwembad
met haaien op, klinkt een beetje zoals de voorgaande delen. Maar dan gaan ze los. Een andere
tornado pikt koeien op… en waar kennen we dat
ook alweer van? De twee komen elkaar tegen
waardoor je een haaien/koeien tornado krijgt.
Deze raast over een olieveld waardoor je een olie
tornado krijgt. Deze vliegt in de brand en we
hebben een… vuurtornado inderdaad.
Uiteindelijk wordt een kerncentrale geraakt en
hebben we … je verwacht het niet ... een nucleaire tornado. Vol met nucleaire haaien.
Die tornado raast verder en moet bij de Niagara
watervallen koste wat het kost gestopt worden.
De speciale effecten zijn om te janken en ook het
acteerwerk is niet van een bijster hoog niveau.
Het enige interessante voor ons als Stephen King
fans is het verschijnen van een rode Plymouth
Fury die een eigen willetje schijnt te hebben volgens de eigenaar. Hij heeft haar ook een naam
gegeven… Christine…
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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 één van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King-fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of een dollarbabyfestival 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, en het boekwinkeltje van Stephen
King Fans levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

