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Met het zonnetje in mijn giechel ben ik deze Kings Things aan het
maken. Wat een heerlijk weertje! Het lijkt wel zomer! Helaas
moeten we op de echte zomer nog wel even wachten, en zal de
nodige ongerechtigheid nog wel naar beneden komen vallen de komende weken… lekker om dan met een goed boek, of Kings Things,
in een hoekje op de bank te kruipen. Desondanks krijgen wij wel
zin in dat mooie weer!
Kings Things van de maand maart is een dunnetje, maar toch hebben we aardig wat nieuws. Kan dat? Ja hoor, dat kan! Er is namelijk wel een en ander te melden over de nieuwe verfilmingen waar
men mee bezig is en die zijn aangekondigd. En wat te zeggen over
die drie nieuwe boeken die King samen schrijft met anderen? Wij
zijn erg benieuwd of Talisman 3 er echt gaat komen, en ook naar
het boek samen met zijn zoon Owen. En er is nog een andere samenwerking, die zich zal afspelen
in Castle Rock, zowel voor een
boek als een tv-serie. 2017 wordt
vast een spannend jaar met al deze
boekuitgaven en filmreleases! Nu
maar hopen dat Luitingh deze boeken ook in Nederland zal uitgeven!
Oh, als we toch eens in een glazen
bolletje konden kijken!
Verder hebben we de uitslag van de boeken-win-wedstrijd voor
jullie — hopelijk val je in de prijzen! Daarnaast is er natuurlijk een
nieuwe Luckey Quarter, zijn er boek– en filmrecensies en hebben
we weer een nieuwe prijsvraag. Omdat onze voorzitter in Amerika
alle boekhandels afstruint, moeten we King for a Year deze maand
missen, maar de Movie Mistakes zijn deze maand weer terug!
Kortom, genoeg om je weer even te vermaken… Veel plezier!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

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

KIN G
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2341 fans
1512 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Mr Mercedes
Hiernaast zie je een foto van de set van Mr. Mercedes.
Brendan Gleeson is Detective Bill Hodges. Bekijk hier
een clipje van de set. Wordt verwacht in de herfst.

The Losers’ Club uit IT
Barbara Mucchietti (producer van de verfilming van
HET) heeft foto’s van de Losers’ Club geplaatst op Instagram. We verzamelden ze voor je.
Finn Wolfhart—Richi Tozier

Sleeping Beauties
Sophia Lillis—Beverly Marsh
Wyatt Oleff—Stanley Uris

De samenwerking tussen Stephen King en zoon Owen
King heeft geresulteerd in een boek met de naam Sleeping Beauties. Deze provocerende suspense-thriller
wordt in Amerika in de maand oktober van dit jaar verwacht (en hopelijk hier ook). Het gaat erover wat er
zou gebeuren als alle vrouwen de wereld verlieten. Wij
zijn erg benieuwd! Zie meer boeknieuws in de nieuwtjes
van deze Kings Things!

Gerald’s Game
Jack D. Grazer—Eddie Kaspbrak
Jeremy R. Taylor—Ben Hanscom

Chosen Jacobs—Mike Hanlon
En
Jaeden Wesly—Bill Denbrough
De eerste film heeft de focus op
de kinderen in de Losersclub.
Afhankelijk van het succes van
deze film, zal het vervolg gemaakt worden dat zich dertig
jaar later afspeelt, als de kids
volwassen zijn. Zie meer ITnieuws verderop.
Pagina 3

Men is met deze film aan
de post-productie toe, en
actrice Carla Gugino zei in
een interview dat haar rol
als Jessie in deze film een
van de moeilijkste rollen
was die ze heeft moeten
spelen. ‘Het was een enorme uitdaging en een van
de rollen waar ik erg blij
mee ben dat ik ze heb
mogen spelen. Ik hou van
deze vrouw. Je hebt het
over horror en thriller en
ze moet een incesttrauma
verwerken en dat komt
allemaal bij elkaar,’ aldus
Carla.
King heeft een stukje van de verfilming van Gerald’s
Game (De Spelbreker) bekeken, en dit is wat hij erover
twitterde:
"Saw a rough cut of Mike Flanagan’s GERALD’S GAME
yesterday. Horrifying, hypnotic, terrific. It’s gonna
freak you out."
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Nieuwsflits
BOEKEN GEWONNEN?
Bloeddorst van
Mark van Dijk
Het jaar waarin Mark van
Dijk geboren is (1979)MINUS
het aantal pagina’s van het
boek Bloeddorst (226) MINUS 188. Dus: 1979-226 =
1753 —188 = 1565

Nieuwe Dollarbabies
Er wordt een nieuwe dollarbaby gemaakt van het verhaal The Doctor’s Case. Vader (Tom) en zoon (James)
Douglas zijn met het script voor dit verhaal (over Dr.
Watson, het hulpje van Sherlock Holmes) bezig. Tom is
een bekende journalist en schrijver die zijn zoon, een
regisseur, gaat helpen. Het wordt gemaakt door behulp
van fundraising. Lees er hier meer over.
The Woman in the Room is nu
in post-productie. In de lente
van dit jaar kun je de film zien
op festivals e.d. in Amerika.
Dit is de hoofrolspeelster, Traci Adkins Philips.

Er waren veel goede inzendingen, maar de winnaars
van het boek Bloeddorst zijn geworden:
1.
2.
3.
4.

Vicky De Groote uit Puurs (B)
Simon van Gelderen uit Drachten
Marcel Sentel uit Roosendaal
Janna Berghorst uit Zwolle

Gefeliciteerd! Het boek gaat snel naar jullie onderweg.

Boeken van Anthonie Holslag
Hier zijn de antwoorden op de vragen, waarmee je
de boeken kon winnen.

Castle Rock naar Hulu show?
Soms staren de goede ideeën je zomaar in het gezicht…
niemand zag dit aankomen tot de teaser online verscheen: een serie met filmpjes uit Castle Rock? Bekijk
de teaser. Bad Robot en Marvel Universe lijken een tvserie te gaan maken met verhalen uit Castle Rock, het
welbekende plaatsje dat in veel Stephen King-verhalen
voorkomt. Sam Shaw and Dusty Thomason schrijven aan
het script, en de serie zal eerst op het Hulu kanaal te
zien zijn. Inmiddels is bevestigt dat Abrams 10 afleveringen heeft besteld. We houden je op de hoogte!

1. Welke drie boeken vormen
een eenheid? In het kille ochtendlicht, Zwarte muren en
Een bloedovergoten dageraad
2. Naar welk goed doel gaat
het geld van In het Kille Ochtendlicht?

War Trauma Foundation
3. Met welk nummer van Pearl
Jam vergelijkt de schrijver zijn
laatste boek? Iedereen gaf No
Code als antwoord, maar dat was de naam van
het album en niet van het nummer. Het goede
antwoord had moeten zijn ‘Who you are’. Maar
Anthonie heeft omdat iedereen dit heeft ingevuld ervoor gekozen om 1 persoon een setje met al de boeken
te loten, en de rest te belonen met de boekjes Stilte is
goud waard en Loop.
De winnaars van Stilte is goud waard en Loop:
A.J. Visser uit Stadskanaal, Marcel uit Roosendaal, Ben
Sens uit Helmond, Ans Stier uit Beneden Leeuwen, en
als laatste Brigitte van Duijn uit Noordwijk.
De winnaar van Stilte en in het kille ochtendlicht”:
Randolf Broer uit Gouda
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Drie boeken met anderen...
Komend jaar is er sprake van dat er (in Amerika) drie
nieuwe boeken van King te verwachten zijn, in samenwerking met andere auteurs. Er wordt gesproken over
Talisman 3, met Peter Straub, en een boek samen met
Richard Chizmar (de eigenaar van Cemetery Dance Publications). Dat bevat een verhaal over Castle Rock en
later deze maand zal Entertainment Weekley een cover
bekend gaan maken. Het boek met zijn zoon Owen King
(Sleeping beauties) komt er ook aan. Lees hier meer.
We weten nog niet of deze boeken ook in Nederland
uitgegeven zullen worden.
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De man in IT will be
zwart
scary!
Matthew McConaughey
praat
over de man in
zwart in dit interview.

Belofte:
de
nieuwe IT wordt
een film voor
volwassenen...
'Het wordt een R-rated movie — dus voor 16+.’ zegt
producent Dan Lin in een interview. ‘En als je dat doet,
dan moet je ook volledig aanvaarden wat dat inhoudt.
Het is een enge clown die Derry in zijn ban houdt en
kinderen vermoordt. Dus natuurlijk is dat niet geschikt
voor jongere kinderen.‘
In Amerika (en veel andere landen) komt de film in de
bioscopen in september dit jaar. De plannen voor Nederland zijn ons niet bekend.

Films in 2017
2017 wordt een echt filmjaar… Over diverse series en
verfilmingen konden we je al op de hoogte houden,
maar hier een kort overzichtje.

The Mist serie
Christian Torpe maakt een serie van The Mist, en hij
doet dat met de ‘Fargo apporach’. In een interview zei
hij: ‘Het is hetzelfde, maar toch anders. Het is het gekke neefje van het origineel. Fans van de film en het
boek zullen er zeker elementen in terugvinden. Om het
voor tv en in een serie te kunnen omzetten, maken we
kleine omwegen hier en daar. Het wordt dus een soort
parallel verhaal, of neefje van het origineel.
In de eerste 10 afleveringen vinden we onder andere
acteurs Frances Conroy, Morgan Spector en Alyssa Sutherland. De serie is gebaseerd op het boek, dat een
veel zwarter einde had dan de film, maar de regisseur
zegt te spelen met het geniale einde dat Frank
Darabont heeft bedacht. De serie wordt een show over
angst. ‘Het is echt een karakter-gedreven show. The
Mist is toch op zekere hoogte een belangrijk gegeven,
en gaat meer over hoe mensen reageren op angst en de
dreiging die er van uit gaat.
De serie wordt op het Amerikaanse Spike-kanaal
verwacht in juni dit jaar. Hopelijk komt het ook naar
Nederland!

Dark Tower
filmmuziek
Een gedeelte van het
liedje uit de trailer
van The Dark Tower
kun je nu beluisteren
op Spotify of Amazon.
De trailer zelf is nog
nergens te vinden,
maar
hopelijk
betekent dat, dat
deze snel zal komen.
We laten het weten
als er meer bekend
wordt.
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The Mist — tv-serie van 10 afleveringen; juni
première op zender Spike.



The Dark Tower film, verwacht eind juli.



IT, eerste van twee films: première in september.



Mr. Mercedes tv-serie van 10 afleveringen; datum
niet bekend, première op Direct TV.



Gerald’s Game: datum onbekend



Children of the Corn: Runaway: datum onbekend.

Kort King verhaal
In het boek In Sunlight or in
Shadow — stories inspired
by the paintings of Edward
Hopper (klik op deze link
voor veel voorbeelden), is
een verhaal van King gepubliceerd.
Het heet ‘The Music Room’.
Lawrence Block stelde deze
anthologie samen en het
boek bevat 17 full color
foto’s van Hopper: voor elk
verhaal eentje. Te koop bij
je boekhandel.
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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!

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.

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 special 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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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag februari
Vorige maand hadden we last van een klinkergebrek, en moest je een zin proberen te ontcijferen, en dan nog uitvogelen in welk boek die zin staat. Die zin was:
g dnkrk hd n Dtsn t 1997 d ndnks d hg klmtrstnd ng prm lp, mr bnzn ws dr, vrl vr n mn zndr bn,
n ht Ct Cntr lg n d ndr knt vn d std, ds bslt h d ltst bs t nmn.
En daar staat dus eigenlijk: Augie Odenkirk had een Datsun uit 1997 die ondanks de hoge kilometerstand nog prima liep, maar benzine was duur, vooral voor een man zonder baan, en het
City Center lag aan de andere kant van de stad, dus besloot hij de laatste bus te nemen.
Die zin staat in het boek Mr. Mercedes.
Dat wist ook Wim den Oudsten uit Roermond. Hij wilde graag het boek Doorbreek de stilte
van Val McDermid winnen, dus die komt snel naar je toe. Veel leesplezier!

Prijsvraag maart
Alternative Facts...
De Verenigde Staten zijn in de ban van hun nieuwe president, die de gemoederen flink
bezig houdt. Regelmatig (dagelijks) ligt dhr.
Trump overhoop met de pers, die volgens hem
‘nepnieuws’ verspreidt en de nieuwsfeiten
verdraait. Ook in Kings prijsvragen-universum
was een journalist werkzaam die het niet zo
nauw nam met de feiten. Hij kwam met
onderstaande ‘alternative facts’ over Kings
boeken en personages. Kun jij ontdekken waar
deze journalist de feiten verdraaid heeft en
zijn werk corrigeren?
1. Carrie White kreeg op het schoolbal een emmer paardenmest over zich heen.
2. In het veld voor de Donkere Toren groeien rode tulpen.
3. Pennywise de Clown leeft in het fictieve stadje Castle Rock.
4. Edgar Freemantle raakt bij een ongeluk zijn linkerbeen kwijt.
5. Michael Noonan bezoekt regelmatig zijn vakantiehuis ‘Sarah Cries’.
6. De mishandelde Rose Daniels vlucht weg bij haar man Charles.
7. Clay Riddell slaat op de vlucht als er een uitbraak van vampiers is.
8. Een weerwolf teistert het dorpje Chester’s Mill.
9. De dochter van Andy en Vicky McGee is telekinetisch begaafd.
10. Robert Anderson struikelt in het bos over een vreemd voorwerp.
Stuur de juiste antwoorden vóór 20 maart 2017 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag maart”. 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. Hoop & Rood van Jon Skovron (leesexemplaar)
2. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
3. Het manuscript (A4 papieren in ringband) De vrouw in suite 10 van Ruth Ware
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WORDT VERWACHT NEDERLAND

FANCLUB

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever
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Datum:

Soort:

Details:

Zomer 2017

boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00 voor 320 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

Zomer 2017

boek

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
12,50 voor 400 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

Zomer 2017

boek

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
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Mistakes
Door:Mim

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 camera-crew 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
Fouten:

3

Sleepwalkers

Korte inhoud van de film:
In Sleepwalkers zijn Charles Brady en zijn moeder Mary de laatsten van een uitstervend ras met extreme
behoeften. Sleepwalkers; wezens die alleen in leven kunnen blijven door de levensadem te nemen van
jonge, maagdelijke vrouwen. Buitenstaanders met het vermogen zichzelf te transformeren van mens naar
weerwolf en reptiel. Gedoemd om over de aarde te zwerven, gaat Bryan op zoek naar een slachtoffer en
kan hij alleen zijn moeder in leven houden door met haar naar bed te gaan. Deze zwerftocht voert de Brady's naar een klein plaatsje in Indiana waar Charles de mooie Tanya uitzoekt als zijn volgende slachtoffer.
Tanya wordt een pion in hun overlevingsspel. Maar zij blijkt er niet zoveel voor te voelen om zich zonder
slag of stoot over te geven…
Mistakes:


Bijna aan het eind van de film, schiet de sheriff naar
de moeder van Charles. Hij schiet dan op een gele
vaas… maar een paar seconden later schiet hij weer op
dezelfde vaas.



De politieman Captain Soames heeft een uniform aan
met zijn rang. Alleen gaat het hier mis. Op zijn uniform heeft hij namelijk twee rangen, zowel kapitein
als sergeant. Beiden rangen tegelijk dragen kan niet en
de oude strepen dragen kan ook niet. Dit omdat het
andere strepen zijn in Amerika.



In de laatste scène raakt Tanya gewond aan haar arm door een stuk glas van het raam, net voordat
Charles zich omdraait om met de agent te vechten. In de volgende scène is het glas uit het raam
totaal verdwenen.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Hoe lang ben je al King-fan, Ellie, en hoe komt dat zo? In de zomer van 1995
gingen mijn man en ik met onze zoontjes van 2 en 3 jaar op vakantie in Spa België.
Omdat ik graag lees, had mijn collega mij een paar boeken van Stephen King meegegeven. Die moet je maar eens lezen, zei ze. Het waren de eerste drie delen van “ de donkere
toren” Vrolijk begon ik aan deel 1… en ik snapte er niets van. Waar heeft die man het over
dacht ik. Aangezien Spa in het Franstalig gedeelte ligt, kon ik er geen Nederlandstalig boek
kopen. Dus heb ik het toch, zei met veel vraagtekens, uitgelezen. En toen begonnen aan deel 2.
En wat denk je? Vanaf de eerste bladzijde greep het verhaal me en zat ik er helemaal in. En
wat een geweldige serie is het geworden. Ik heb de serie nu al meerdere malen gelezen en grijp
nog regelmatig een boek om even een stukje terug te lezen want ik ben groot fan geworden.
Werk: Cateringmanager bij een afvalenergiecentrale Leeftijd: 55 jaar Woonplaats: Cuijk

Ellie
Strik
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!
Eillie krijgt een setje
fanclubmerchandise
toegestuurd, en het
kleine boekje
Bazaar van Boze
dromen.

Wat is je favoriete boek en waarom?
Dat is een moeilijke. De donkere torenserie is natuurlijk geweldig. De groene mijl is ook één
van mijn favorieten. Ik heb de feuilleton boekjes; het was best moeilijk om steeds weer op de
volgende te wachten. Maar mijn absolute favoriet is toch wel De beproeving. Wat is dat boek
geweldig geschreven, die beklemming aan het begin. O jee, als je iemand hoorde hoesten, wat
een spanning. Wat ik zo knap én zo vreselijk vind, is dat Stephen King je zo mee kan sleuren in
een persoon, vaak een sympathiek iemand en dan achteloos schrijft “dat was de laatste keer
dat hij hem levend zag”. Dan roep ik echt hardop, nee dat wil ik niet, laat hem niet doodgaan!
Wat is je favoriete film en waarom?
Dat zijn er twee: De groene mijl vind ik een prachtig verhaal en de film doet het verhaal eer
aan. Zo prachtig neergezet door de acteurs. En dan is er Kingdom Hospital. Deze film heb ik
jaren geleden eens geleend, ik geloof dat hij 6 uur duurde. En in die 6 uur heb ik me geen minuut verveeld. Geweldig, die twee jongere met Down, in de spoelkeuken. En dan die prachtige
miereneter! Als je deze film gezien hebt weet je: kijk uit met wat je wenst, het kan uitkomen!
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
De boeken die in het Nederland zijn uitgebracht, heb ik in de loop der jaren wel allemaal verzameld. Verzamelde boekjes heb ik soms dubbel. Het is soms verwarrend als er weer een nieuwe omslag omheen zit. Dan loop ik op een boekenmarkt en weet dan niet zeker of ik de verhalen heb. Dus dan koop ik die maar weer.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
De film “ Kingdoms Hospital” zou ik graag (weer) zien/hebben
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Peter Straub, Jean M. Auel, Nicci French, Esther Verhoef en ik ben gek op Suske en Wiske.
De boeken van Peter Straub, vooral die geschreven met Stephen King, zijn ook mooi. Jean M.
Auel heeft ook de kracht om je mee te slepen met de hoofdpersoon, en ik hou van de uitgebreide beschrijving van natuur- en plantenwereld, maar sla bij herlezen deze wel over, om sneller
verder te kunnen. Het schrijversduo Nicci French boeit mij ook. De serie die zij maken (van alle
dagen van de week), blijft je ook boeien. En natuurlijk onze eigen Nederlandse schrijfster Esther Verhoef, geweldig! Bij haar ben ik altijd benieuwd hoe het de mensen zou verlopen als er
een tweede boek over hen uitkwam. En ik ben gek op de stripserie Suske en Wiske
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik heb de fanclub jaren geleden ontdekt via internet. Altijd leuk om te lezen wat gelijkgestemden te vertellen hebben over een boek. Nu volg ik
via facebook. Makkelijk, altijd snel van de nieuwtjes op de hoogte.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de Fanclub?
Ik wil jullie graag een compliment geven over de
nieuwsbrief. Leuk om zo uitgebreid te kunnen lezen. Ook de facebook berichtjes zijn erg leuk. Redactie: DankieSan!
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Ook hier een compliment. Ik vind het superknap
hoe hij zoveel mensen kan linken in zijn boeken.
Ken je het boek niet, dan lees je er gewoon overheen. Maar heb je een ander boek gelezen, dan zie
je vaak de zelfde mensen of uitspraken terugkomen
of gelinkt zijn aan elkaar. Knap!
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties? Jullie zijn voor vele mensen leuk bezig,
dank je wel.
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Martine liet zich deze keer inspireren door De Donkere Toren
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Lege Steden van Jasper Polane
Jasper Polane is schrijver, regisseur en oprichter van Quasis. Als scenarist schreef hij tekenfilmseries voor televisie. Er zijn een aantal kinderboeken van zijn hand verschenen. Lege
steden (2014) is zijn eerste boek voor volwassenen.
Na een tip van iemand die het boek gelezen had en die het wel wat voor mij leek, heb ik het
boek aangeschaft omdat ik erg nieuwsgierig was geworden na het lezen van de flaptekst. Het is
een combinatie van Sci-Fi, fantasie en spanning en dat trekt me altijd wel.
Twee identieke steden, gelegen in parallelle werelden: een Victoriaans aandoende stad, die in
de gaten wordt gehouden door gedachtelezers, en een modernere versie, waar de bevolking de
beschikking heeft over uitzonderlijke apparaten. Wetenschapper Werner Boren wordt ontvoerd
en van de ene wereld naar de andere wereld gebracht om daar te werken aan de geavanceerde
machines. Heike Krim, een jonge vrouw die bij de inquisitie werkt, probeert hem op te sporen.
Dan ontdekt Werner een derde mysterieuze versie van de stad, die niet zo verlaten is als hij
lijkt…
Daar… dat wekt toch je nieuwsgierigheid? En dat van Nederlandse bodem! En de tipgever had
gelijk: ik heb dan ook geen spijt van de aankoop van het boek, en zoals je ziet krijgt het ook
een mooi cijfer. De combinatie van genres is echt mooi uitgewerkt en nam me vanaf het begin
al gelijk mee. Hup van de wereld af, en het boek in. Het leest gemakkelijk omdat de schrijfstijl
prettig is. Het was in het begin even lastig om te onthouden welke karakters (er worden er
nogal wat geïntroduceerd) bij welke wereld horen, maar het helpt dat de eerste twee werelden die de schrijver ontworpen heeft een eigen lettertype hebben meegekregen, en de symbolen tussen de alinea’s helpen je onthouden over welke wereld je aan het lezen bent.
Werner Boren en Heike Krim zijn de hoofdpersonen en zijn beiden goed uitgewerkt en hebben
een mooie diepte meegekregen. Natuurlijk is er een vijand aanwezig die de twee aan elkaar
verbindt: Stralbock. Ook hij is belangrijk in het verhaal en komt goed aan bod.
De werelden, die erg tegenstrijdig zijn ten opzichte van elkaar, zijn al aardig uitgewerkt: de
ene lijkt meer op het hier en nu in Nederland, terwijl de andere Victoriaans aandoet (geen
gelijke rechten voor vrouwen, preuts gedrag), en daar zijn zelfs de gedachten van mensen niet
veilig. In elke wereld bestaat dezelfde stad, Otrostaadt, waar gebouwen op dezelfde plaats
staan en er kan tussen deze werelden gereisd worden met een hulpmiddel, waarbij je dan op
dezelfde plek uitkomt.
Alphawereld is de plek waar alles begint en waar Werner achterna gezeten wordt door de inquisitie — door de gedachtelezers (ESP — en dit is zowaar eens geloofwaardig beschreven!) Hij
is zijn vrouw Eva verloren en mist haar enorm. Zijn buurvrouw blijkt van een van de andere
werelden te komen (Alyx wereld) en redt hem op een gegeven moment van de ESP naar haar
eigen wereld. Werner gaat daar natuurlijk op zoek naar Eva, maar kan haar niet vinden. Werner is een wetenschapper die in Alyx wereld is doodgegaan, en ze hebben hem nodig om zaken
voor hen verder te ontwikkelen. Hij heeft een bodyguard genaamd Edison en de hulp van de
robotvrouw Ada.
Het is niet echt een verhaal over religieuze vervolging zoals ook op de achterflap staat vermeld, maar meer gericht op techniek/wetenschap en de mensen die gedachten kunnen lezen.
In het begin word je een aantal keer op het puntje van je stoel gezet, en het boek werkt netjes door naar een redelijk spannende climax. Het is mooi onderbouwd en goed te begrijpen
voor de lezer. Het is vrij spannend (maar nog niet TE) en mooi geloofwaardig. Het enige dat me
opviel is dat Werner zich wel heel gemakkelijk aanpast in de moderne Alyxwereld, maar aan de
andere kant… hij is een talentvolle wetenschapper die gelijk aan het werk moet/gaat en ook
op zoek ging naar de Eva in deze wereld: hij heeft vast geen tijd gehad om zich over de
normale dingen te verwonderen...
Ver over de helft van het boek komt de derde stad er pas bij. Die blijkt onbewoond… of
toch niet? Deze stad krijgt nog weinig diepte omdat ze er zo snel mogelijk weer weg
willen. Ook bij de wezens die daar huizen krijg je geen echt inzicht, maar dat komt vast
in een van de vervolgen nog aan bod: er moet iets over blijven om over te schrijven in
een vervolg, nietwaar? Dit eerste boek heeft wel een einde meegekregen, maar de vervolgen (waar ik zeker nieuwsgierig naar ben!) zijn al verkrijgbaar. Vorstin van de Kou
verscheen in 2015 en inmiddels is ook Wolvinnen van Otrostaadt te koop. Ook verscheen
er een splinterboekje (een serie dunne boekjes met korte verhalen bij Quasis) met het
korte verhaal Het oog van de krododil, dat ook met de Onzichtbare Maalstroom te maken
heeft.
Kortom: een erg prettig boek om te lezen; het pakt gelijk. Spannend (maar de vervolgen
beloven meer) maar je moet wel van Sci-Fi houden (techniek en het reizen naar andere
werelden). Een vergelijkbaar Kingboek is er niet echt… er zit een tikje Talisman in, maar
het is wat meer technisch, waar Talisman meer fantasy is. Maar het lijkt absoluut niet
op de Sci-Fi in Dromenvanger of zo. Hoe dan ook: ik heb ervan genoten en ben zeker
nieuwsgierig naar de vervolgen!
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De vrouw in suite 10 van Ruth Ware
Ruth Ware brak niet lang geleden in Nederland door met het boek ‘In een donker, donker bos’,
dat maanden op de New York Times- en de UK-bestsellerlijst stond, en dat wordt verfilmd door
Reese Witherspoon. De vrouw in suite 10 is de nieuwste thriller.
Ik had de eer om een exemplaar te lezen, nog voor het boek verschijnt in april a.s. Dit manuscript met een ringbandje kun je winnen bij onze prijsvraag!
De flaptekst die overal online staat is aangepast in dit manuscript en vermeldt: Het zou de
perfecte trip worden: een persreisje aan boord van een exclusief cruiseschip en de kans voor
journalist Lo Blacklock om te herstellen van een traumatische inbraak en een mislukte relatie.
Maar alles loopt anders. Midden in de nacht wordt Lo wakker van geschreeuw en is ze getuige
van een moord — maar niemand die haar gelooft. Is alle stress haar teveel geworden? Lo moet
alles op alles zetten om niet zelf slachtoffer te worden. Een review van Kirkus wordt aangehaald: ‘Een klassiek “paranoïde vrouw”- verhaal met een moderne twist in deze spannende,
claustrofobische thriller. De personages, hun gesprekken en de luxueuze maar benauwende
setting doen denken aan Agatha Christie.
Het begin van het boek is erg sterk en weet je al snel mee te nemen in het verhaal. Laura, Lo,
is gelijk in de picture als ze in bed ligt en gerommel hoort. Het is raar dat de kat in haar slaapkamer is en de deur gesloten is. Als ze de slaapkamerdeur opent, staat ze oog in oog met een
inbreker, die de deur letterlijk in haar gezicht dichtslaat. De spanning druipt er vanaf en je zit
bijna met hartkloppingen verder te lezen hoe ze dit verder gaat oplossen. Lo is de hoofdpersoon van het boek, dus die zal toch niet gelijk aan het begin vermoord worden? Dat gelukkig
niet, maar het gevoel van Lo wordt echt heel mooi weergegeven.
Na dit echt rete-spannende begin gaat het met de spanning wat achteruit: het normale leven
gaat verder en het kabbelt een beetje vooruit. Maar de schrijfstijl is vlot en het leest lekker
door. Het gaat een tijdje over niksjes en niemendalletjes en dan gaat Lo aan boord van het
cruiseschip, waar ze prompt haar ex tegenkomt. Lo is iemand die nogal zenuwachtig is, en
schrikkerig en ze gebruikt daar al jaren medicatie voor, maar door de inbraak, en nu door haar
ex tegen te komen is ze niet helemaal zichzelf. Ook haar slaapgebrek speelt mee, en ze wil die
eerste nacht op tijd naar bed. Maar eerst krijgt ze een uitgebreide rondleiding (even doorbijten — je hebt de kennis van de layout van het kleine cruiseschip niet echt nodig voor het verhaal maar het is toch uitgebreid beschreven) en is er eerst een uitgebreid diner. Als ze uiteindelijk in bed ligt wordt ze na een paar uur wakker van een gil en een plons, dus ze gaat kijken
bij de schuifpui, waar ze bij de rand van het balkon een bloedveeg ziet. Ze schakelt haar steward in, maar die geeft aan dat de hut naast de hare leeg is omdat er iemand heeft afgezegd.
En dat terwijl ze van de persoon in die hut nog mascara heeft geleend die avond omdat ze de
hare vergeten is.
En dan begint het verhaal pas echt. Lo gaat op zoek naar de waarheid en vertrouwt verder niemand omdat ze bang is voor gek verklaard te worden. Ze praat uitgebreid met de steward en
de kapitein, die zich netjes verontschuldigt voor het feit dat niemand haar gelooft. ‘Toevallig’
zijn ze op reis naar Noorwegen, en is het internet en de verbinding naar de buitenwereld verbroken voor alle gasten. Ze wil zodra ze hun eerste stad aandoen toch wel aangifte gaan doen
van wat ze heeft gehoord en gezien. Maar Lo komt er dan snel achter dat een moordenaar niet
gediend is van mensen die hun neus in andermans zaken steken…
Zoals gezegd een ijzersterk begin, en ook een fantastisch einde aan dit boek. Dat is onverwacht
en bijzonder goed bedacht. Er zijn kleine dingetjes verwerkt waardoor de personen meer diepte krijgen: een mail van haar vriend die geen contact met haar krijgt, maar zelf ook in het buitenland zit, en vrienden vraagt of ze wat van haar gehoord hebben. Berichtjes van antwoorden
terug, en ook wat krantenberichten tussendoor van mensen die zoekende zijn naar haar, maar
waarvan Lo niets weet omdat ze afgesloten is van de buitenwereld. Het karakter van Lo, de
zenuwen en hoe ze zich eroverheen zet, hoe ze omgaat met de mensen aan boord, maken dat
het bijna geloofwaardig zou kunnen zijn. En zulke boeken lezen nu eenmaal lekker.
Eenmaal door de lange intro na het spannende begin heen bouwt de spanning zich mooi op en
wil je toch wel weten wat er gebeurt. Waarom dan niet toch een 10? Omdat je na het sterke
begin alleen maar meer van hetzelfde verwacht, en die zwetende handjes en hartkloppingen
van het begin niet meer terugkomen. Ja, het blijft daarna zeker wel spannend, maar technisch
klopt het toch ook niet helemaal. Een steward neemt je niet mee benedendeks om te kijken of
een van de medewerkers misschien de vrouw is die je hebt gezien. En ook is niet beschreven
waarom niemand contact opneemt met het schip? Daarnaast, als een schip helemaal geen contact zou hebben, zou men de kustwacht erop af sturen om een kijkje te nemen. Lo zou in Noorwegen van boord zijn gegaan is de aanname, maar geen politie om de anderen op het schip uit
te horen of haar hut te inspecteren op aanwijzingen. Achteraf wordt dit wel lichtjes aangestipt
en verklaard, maar deze reden is voor mij in elk geval echt plausibel.
Hoe dan ook: ik heb zeker genoten van dit boek, en als je in gelegenheid bent zou je het alleen
om het begin en het einde al moeten lezen, maar het valt voor mij uiteindelijk toch niet onder
de boeken die met kop en schouders boven andere uitsteken en komt een beetje in de middenmoot uit qua spanning.
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DOLLARBABY RECENSIE

door Chrissy

Grey Matter
Over de film:
Op een koude avond loopt een jongen overstuur een café
binnen en vraagt hij de barman om hulp. De vader van de
jongen is verslaafd aan alcohol en heeft zich in huis opgesloten. Volgens de jongen verandert zijn vader langzamerhand in een monster. De stamgasten gaan op onderzoek
uit en ontdekken dat het ongeloofwaardige verhaal van de
jongen toch een akelige kern van waarheid bezit.
Mijn mening:
Regisseurs Sean Dimitrie en Phoenix Riviera hebben
deze Dollar Baby-film gemaakt als hommage aan de
klassieke ‘film noir’ films. De film dateert uit 2016,
maar door de zwartwit-beelden voelt de film aan als
een film uit de jaren ‘40 en ‘50. ‘Film noir’ is strikt
genomen geen genre, maar vooral een verwijzing naar
de stijl of toon van een bepaalde film. Films noirs
hebben echter wel altijd een aantal opvallende kenmerken: ‘Films noirs zijn meestal zwart-witfilms met een overheersende rol voor melancholie,
vervreemding, somberheid, teleurstelling, ontgoocheling, pessimisme, ambiguïteit, morele corruptie, schuld en paranoia. Typische, vaak optredende personages zijn de cynische, eenzame held (antiheld) en de femme fatale, tussen wie zich allerlei intriges afspelen tegen de achtergrond van een louche grote stad.’ — Wikipedia.
Een groot deel van de stijlkenmerken van films noirs zie je zeker terug in deze Dollar Baby.
Kenmerkend voor films noirs is bijvoorbeeld het gebruik van contrast en belichting. Je kunt goed
zien dat de filmmakers hun best hebben gedaan om het kleurenspel goed over te brengen. Dit
had naar mijn mening echter nog een stuk prominenter
aanwezig kunnen zijn; juist het spel met licht- en
schaduweffecten zou voor meer spanning en een
ijzingwekkendere sfeer kunnen zorgen. Verder is er
ruime aandacht gegeven aan andere stijlkenmerken zoals een onevenwichtige kadrering (de positie
van personages en objecten in
beeld) en het ontbreken van camerabewegingen (vrijwel alle
shots zijn stilstaand). Naar mijn idee bevat de film wel iets teveel fade-outs,
wat mij persoonlijk een beetje uit het verhaal haalde.
De inhoudelijke kenmerken van films noirs zijn echter een stuk minder aanwezig. Een paar thema’s zoals melancholie en vervreemding zijn herkenbaar, maar de intriges zijn bijvoorbeeld ver
te zoeken. En ondanks de zwaarmoedige uitstraling is ook van spanning weinig te merken. Pas als
de heren het huis van de alcoholist binnengaan begint de spanning toe te nemen. Helaas eindigt
dit met een anti-climax, waarin het monster slechts enkele seconden in beeld is voordat de antihelden het op een rennen zetten.
Ik denk dat Kings verhaal zich gewoonweg niet goed
leende voor een optimale ‘film noir’-uitwerking. Maar
laten we niet vergeten dat het project een hommage
aan de films noirs is. Stilistisch is dit dan ook een geslaagd eerbetoon, maar inhoudelijk had er een schepje
bovenop gemoeten om overtuigend te zijn.
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Joe, een jonge conducteur, vertrekt
samen met een stel passagiers vanuit
Londen voor zijn laatste rit tijdens een
donkere, stormachtige nacht. Plots
maakt de trein een noodstop en komt
tot stilstand midden in een bos. Het
lijkt er op dat ze iets hebben geraakt.
Wanneer de machinist op onderzoek uit
gaat keert hij niet meer terug.
De paniek slaat al snel toe onder de
passagiers, zeker wanneer ze het
verminkte lichaam van de machinist
ontdekken....
Howl is de derde film die ik opzet. De
eerste twee heb ik na een half uur uitgezet omdat het niveau niet bijster hoog
was. En ook van deze film had ik geen
hoge verwachtingen. De meeste monsterfilms vallen tegenwoordig een beetje
tegen. Vooral de special effects zijn teleurstellend.
In deze Britse film zie je ook dat er niet
een heel groot budget is, zeker niet voor
de special effects. Toch viel deze film
me helemaal niet tegen en na een half
uur besloot ik om deze wel af te kijken.
Het verhaal bouwt langzaam op en je
ziet de hoofdrolspeler door de trein gaan langs alle andere acteurs. Het acteerwerk is zeker van
een goed niveau. Er is voor gekozen om het grootste deel van de film af te laten spelen in de
trein. Dat pakt eigenlijk heel goed uit. Ondanks dat er nog al eens gebruikt wordt gemaakt van
de bekende horror -lichés blijft het vermakelijk. Een redelijke horrorfilm heeft een balans tussen
het aantal schrikeffecten en een “bijna” geloofwaardig monster nodig. Helaas zijn beide niet
aanwezig. Veel van de aanwezige passagiers zijn duidelijk bedoeld als weerwolvenvoer en zullen
dan ook één voor één het slachtoffer worden. Het bloed vloeit rijkelijk en een tevreden weerwolf
huilt er dan ook vrolijk op los. Het einde is dan wel weer verassend en zou heel goed in een Kingverhaal passen. Niet elk verhaal hoeft een “Happy End” te hebben……..
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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.

