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Deze feesteditie van Kings Things puilt helemaal uit…. Want we hebben
wat te vieren! Onze favoriete schrijver bereikt de respectabele leeftijd
van 70 jaar. En jouw favoriete fanclub bestaat inmiddels ook alweer 15
jaar! Je leest de terugblik van Chrissy en het vooruitzicht van Peter.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2399 fans
1814 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Lets get the party started!
Na 15 jaar is de website helemaal vernieuwd! Op 21 september is hij
online! We mochten naar de voorpremière van The Dark Tower (een
verslag van de dag) en maken bekend wie de posters uit de Kings Things
extra van eind augustus hebben gewonnen. We hebben nog meer nieuwe
Dark Tower items om cadeau te doen…!
September is ook de maand dat IT in de bioscopen komt. We hebben
prachtige posters gekregen (zie ook ons showmodel Elysa op de voorzijde)
van Warner Bros. om weg te geven, en je leest hoe je daaraan kunt
komen. En het boek Schone Slaapsters verschijnt bij The House of Books.
Iedereen die bestelt in de fanclubshop helpt ons omdat we ook van HOB
een percentage van de verkoop krijgen. En we geven nog een extra
verrassing weg onder alle bestellers!
We blikken ook nog even terug op (en met) de speciale King-uitgave van
Schokkend Nieuws, en verder hebben we natuurlijk wat foto’s van de
Deventer boekenmarkt om je te laten zien. Ook hebben we een korte
kennismaking met de Mr. Mercedes crew. En, klap op de vuurpijl van ons
feestnummer… een spannend kort verhaal van J. Sharpe!
Uiteraard zijn onze vaste rubrieken ook weer van de partij: King for a
Year, Lucky Quarter, een prijsvraag, wordt verwacht, boek– en filmrecensies en ontzettend veel nieuws… ook over het nieuwe Dollarbaby Film
Festival in november!
De komkommertijd is weer over! Heel veel leesplezier en succes bij alles
wat je kunt winnen!
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!

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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Voorwoord van onze voorzitter
Ik hoop dat jullie allemaal een geweldige zomervakantie gehad
hebben en dat jullie er helemaal klaar voor zijn om dit fantastische King-jaar 2017 met ons tot een goed einde te brengen.
Ome Stephen bereikt op 21 september aanstaande de respectabele
leeftijd van 70 jaar en de Nederlandse Stephen King Fanclub viert
op die datum haar 3e lustrum, oftewel bestaat op die datum ook al
weer vijftien jaar.
Wij gaan dat vieren met een nieuwe website, en we vieren dat
graag met jullie in Rijen op 11 november aanstaande met het
Dollarbaby

Film

Festival.

Wij

hopen

jullie

daar

allemaal

persoonlijk te zien. Kaartjes voor 2 euro p/p zijn al te bestellen
via onze webshop (en als je je kaartje van te voren bestelt, doe je
mee aan een loterij met een bijzondere prijs, alleen te winnen
door de fans die hun kaartje in de voorverkoop gekocht hebben).
King wordt dus 70, maar is in 2017 “hotter” dan ooit: verfilmingen
van De Donkere Toren, IT, The Mist, Mr. Mercedes. Het boek
Gwendy’s Button Box verscheen in 2017 — samen met Richard
Chizmar (nog geen vertaling), Schone Slaapsters — met zoon Owen
verschijnt eind september (als je dat boek via de fanclub bestelt
krijg je er iets bijzonders bij!), en de aankondiging van een nieuw
boek genaamd The Outsiders… Een prachtige King-special van
Schokkend Nieuws (zij zijn op het Dollarbaby Film Festival in Rijen
aanwezig) en wie weet wat de nabije toekomst nog meer gaat
brengen… Voorlopig zijn we nog niet van de heer King af en dat
willen we natuurlijk ook helemaal niet. En gelukkig laat hij zijn
Constante Lezers ook niet in de steek.
Veel leesplezier met deze nieuwe Kings Things, graag tot ziens op
11 november in Rijen en vergeet niet om op 21 september
aanstaande 2 gebakjes te eten!
Wij feliciteren Stephen King met zijn 70ste verjaardag en wij
danken jullie alvast voor alle goede wensen die jullie ons doen
voor onze 15e verjaardag!
Lange dagen en aangename nachten!
Peter
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Fanclub schrijft geschiedenis
De Stephen King Fanclub bestaat op 21 september al weer 15 jaar. Ik kan zeggen dat die
15 jaar zijn omgevlogen… dat kan ik omdat ik als enige van de huidige crew ook zelf 15
jaar bij de fanclub ben, als secretaris en webmaster. Je hebt het verhaal vast wel eens
meegekregen… maar ik vertel het graag nog eens, want er is veel gebeurd in die 15 jaar.
In 2002 was de fanclub in handen van een drietal fans, maar was de website al maanden
niet meer bijgewerkt. Uit ‘noodzaak’ openden Mark, Jan en ik een prikbord waarop we
met elkaar de laatste nieuwtjes deelden met iedereen die het maar wilde lezen. Toen
werden we benaderd door iemand uit de fanclub of we wellicht interesse hadden het domein over te nemen. Dat wilde ik wel, en Jan en Mark ook, maar liefst met nog meer
mensen. Een vergadering op het station van Utrecht was het gevolg. Er waren misschien
wel 20 fans, maar iets minder dan de helft bleef over na die vergadering. Ik bouwde een
nieuwe website in het (toen nog vrij nieuwe) Frontpage. Met frames, wat dat was je van
HET! (en vandaag de dag daardoor ook erg achterhaald). Via vriend Matty met een server
kwam de website (stomtoevallig) op 21 september 2002 online. De crew vergaderde regelmatig met elkaar en we besloten gelijk al dat we geen afgesloten gedeelten wilden (op de
oude site stond de boekinformatie bijvoorbeeld achter een wachtwoord, dat je alleen
kreeg als je betalend lid werd), en iedereen overal gratis bij moest kunnen komen. Nu, 15
jaar later, is dat nog steeds zo gelukkig. In oktober kwam de eerste Kings Things online als
pagina (er was nog geen denken aan .pdf in die tijd), en ook die heeft de nodige veranderingen ondergaan in de loop der jaren. We wisten vanaf het begin leuke prijzen bij de uitgeverij te bemachtigen en het contact werd steeds beter met zowel sponsors als de uitgeverij. In 2005 organiseerden we de allereerste Fanclubdag, en daaruit groeide ook het Dollarbaby Film Festival. We probeerden eens een boekenmarkt in Haarlem, en staan nu zelfs
in Deventer. Ik denk bij 15 jaar fanclub aan die groep mensen van 15 jaar geleden: zonder
hen was de fanclub nooit geworden wat deze nu is. Crewleden kwamen en gingen… En in
2009 viel voor mij tijdelijk even het doek door een beroerte, maar de hulptroepen staken
de armen uit de mouwen en crewleden en vrijwilligers namen taken van mij over tot ik
weer goed op de been was. De huidige crew is al jaren een vaste club: met ons clubje zijn
we een stabiele factor en redden we het prima om jullie te blijven voorzien van al het
nieuws omtrent Stephen King. Frans hield de afgelopen jaren de website voor ons bij, zodat ik mijn weinige energie in Kings Things kon steken. Gelukkig ging en gaat het steeds
nog beter met mij en kon ik uiteindelijk weer gaan meebouwen aan de nieuwe website. Ik
kreeg hierbij de onmisbare ondersteuning van Ben Everaerts. Dat geeft mij weer een enorme kick en ik ben weer helemaal blij dat ik destijds die taak in het bestuur accepteerde.

De NIEUWE website: Ben en ik zijn er dus lang mee bezig geweest, en we zijn erg blij
dat we straks deze vooruitgang ook kunnen gaan laten zien. Geen frames meer, maar in
wordpress, dus ook zeer toegankelijk voor telefoons en tablets. De rest van de crew hielp
met het opsporen van eventuele foutjes. Alles bij elkaar een echte team-effort dus. We maakten het
makkelijker voor jullie (en voor het beheer) door een heel duidelijk en logisch menu, en door bijvoorbeeld de verzamellijsten (uiteraard geheel vernieuwd en
bijgewerkt) in excel te zetten en je die te laten downloaden. En zo ga je nog wel meer nieuwe dingen vinden.
Hieronder vast een eerste blik op de nieuwe site... We
weten zeker dat jullie die mooi gaan vinden!

Op 17 september is
StephenKing.nl daarom OFFLINE!
Die dag gebruiken we om de oude site te verwijderen en
de nieuwe op de juiste plek te plaatsen. Mocht je straks
toch nog wat missen op de website of kom je toch nog
foutjes tegen? mail me dan!
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1 april! Kikker in je bil!

Op deze pagina alle te winnen en
gewonnen prijzen op een rijtje...

Van de uitgever The House of Books kregen we een aantal prachtige flyers van Schone Slaapsters. Onder de
bestellers van het boek in onze fanclubshop worden
deze flyers verdeeld. Dus wie weet… als jouw boek
straks bij je in de bus valt na 26 september, zit er misschien wel zo’n prachtige flyer bij!

Winnaars Schokkend Nieuws
We mochten bij de prijsvraag van vorige maand, waar
je clowns bij ballonnetjes moest plaatsen (de oplossing
zie je op de volgende pagina) maar liefst 5 exemplaren
van Schokkend Nieuws weggeven, en 1 persoon blij maken met een jaarabonnement t.w.v. 25 euro.
Deze fans ontvangen het tijdschrift thuisgestuurd: Anne Jan
Visser uit Stadskanaal, HarmKlaas Rutgers uit Groningen,
Peter Singels uit Amsterdam en
Michel Stamoulis uit Rotterdam.
En Peggy Smeets krijgt behalve
het tijdschrift ook het jaarabonnement!
Gefeliciteerd allemaal!
De prijzen komen zo snel mogelijk naar jullie toe.

The Dark Tower Hoodie en schrijfblok
winnen? Beantwoord deze vraag:

Posters van
Dark Tower en IT
Via de Kings Things extra van augustus was je in de gelegenheid om (behalve die felbegeerde tickets voor de
voorpremière) ook een van die prachtige posters te winnen. Je moest ons de naam van de laatste Scherpschutter laten weten. Dit is natuurlijk Roland Deschain (soms
gevolgd door van Gilead). En niet Roland van Gilead,
zoals veel mensen mailden…
De volgende posters gaan naar een nieuwe eigenaar:
1.
IT: Philip Weber uit Capelle a/d IJssel
2.
IT: Mike Kliphuis uit Hoorn
3.
IT: Marcia Elshof uit Valburg
4.
5.

Pagina 5

DT: Rein Nokkert uit Hoenderloo
DT: Ronald de Caluwé uit Apeldoorn

Weet jij alle 12 bewakers van de straal in de Donkere
Toren (guardians of the beam) te noemen? Als je dat
kunt, kan een van deze prachtige Dark Tower prijzen
van jou zijn! We weten nog niet welke maten we binnen
krijgen van de Hoodie (eind augustus) dus dat kunnen
we nog niet aangeven, maar noteer vooral je maat in je
mail naar fanclub@stephenking.nl waarin je ook je
adresgegevens noteert zodat we je gewonnen prijs ook
kunnen opsturen.

Nog meer prijzen???
Jazeker, er is nog meer bij ons te halen...
We hebben namelijk nog meer posters weg te geven,
alleen doen we dat tijdens de loterij op de Dollar Babydag in een bioscoop in Rijen (N-B) op 11 november a.s.
In deze Kings Things lees je er meer over en kun je vast
je tickets voor de dag in de voorverkoop bestellen.
Naast de filmposters hebben we ook nog prachtige posters van het boek Wisseling van de Wacht weg te geven,
een ARC (Advanced Readers Copy) en nog veel meer.
Tijdens deze dag, en ook bij je bestellingen in de fanclubshop en Boekwinkeltje Stephen King
Fans, zijn er dan ook
nieuwe boekenleggers en pennen!
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Nieuwsflits
Dank Donateurs!
Na de oproep om ons te steunen voor het maken van een
KINGsize Schokkend Nieuws
werden we overstelpt met
donaties om dit mogelijk te
maken. Geweldig!
Alle donateurs werden al genoemd in Schokkend Nieuws,
maar ook op deze plek willen
we jullie allemaal nogmaals
hartelijk bedanken voor jullie
steun. Zowel grote als kleine
donaties waren welkom, en dat
hebben we geweten :)
Met elkaar hebben donateurs
net iets meer dan 500 euro bij elkaar gebracht. Met nog
een donatie van de fanclub zelf erbij, werd de KINGsize
editie een feit. Dankie San! Nogmaals de namen, niet in
een bepaalde volgorde: M. Helgers, C.J.S van der Haven, D. Paap , B. Everaerts, P. Imans, R. van den Brink,
P.R. van Veen, V. Smets, G. den Dunnen, J. Ketellapper, R. de Caluwe, R. Delsink, M. Zonneveld-Boer,
R. Nokkert, E.G. Schepers, M. Huijbregts, S.B. de Vries,
B. Burghout, F.J.N. van der Lubbe, L. Voormolen,
S.H.J. Zegstroo, P.J. van Bogget, E.J. van Ballegoij,
J.M.M. Cuijpers, M. Huijbregts en R. Booden.

1 april! Kikker in je bil!

Het riool in
met IT
Je kunt hier lekker
samen met Georgie
en Pennywise het
riool in gaan. Vaar
met je bootje de
ballonnen kapot in
dit simpele 8-bit
spelletje…

IT in Imax
De remake van IT
zal een IMAX release krijgen in Amerika. Het is nog niet
duidelijk of dit ook
in Nederland het
geval zal zijn. De
film is niet speciaal
gemaakt voor IMAX en zal dus niet helemaal het echte
IMAX effect hebben. Men verwacht een record-aantal
bezoekers. De film heeft natuurlijk goede schoenen te
vullen, ten opzichte van het origineel en zeker nu deze
R-rated is (16 jaar en ouder) gemaakt. Men verwacht
een opening van 60 miljoen bij de Boxoffice… (bron)

Nieuwe boekenleggers en pennen
Ter ere van ons 15 jarig bestaan (en King’s 70ste) hebben we nieuwe boekenleggers laten maken. Eerst hadden we de boekenlegger met de ogen van IT, nu is De
donkere toren aan de beurt. Hierboven zie je de ene
kant, en de andere kant van de boekenlegger zie je
voorop deze Kings Things. Je krijgt ze gratis bij een
bestelling in de Fanclubshop en bij boekwinkeltje
Stephen King Fans!

Joe Hill verfilming
Joe Hill schreef Locke & Key, een inmiddels welbekende
comic van de zoon van Stephen King. Frances O'Connor
is gecast voor de rol van Nina Locke, ze zal de moeder
gaan spelen in de Hulu/IDW adaptatie van Locke & Key.
Carlton Cuse en Joe werken aan het script en Andy
Muschietti nog steeds als regisseur!
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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!
Overgenomen uit Schokkend Nieuws met toestemming van pikulina.com

King’s wens
Stephen King zelf zou Lisey’s Story (Lisey’s verhaal)
graag nog eens verfilmd zien. Ondanks dat we dit jaar
bijna een half dozijn films te zien krijgen die gebaseerd
zijn op King’s werk, mist hij deze verfilming nog. Het is
een van zijn favoriete boeken zegt hij hier tegen het
tijdschrift Variety.

In Engeland
BFI Southbank vertoont in september allerlei films van Stephen King
en ze hebben op 4 september een
voorvertoning van IT. Mocht je toevallig in de buurt zijn..

The Dark Tower
Het verslag van de dag van de voorpremière staat een
eindje verderop in
Kings Things, maar er
was nog meer Dark
Tower nieuws.
Hier zie je een interview met Idris Elba.
Maar er is ook een
interview met Nikolaj Arcel, die het over het einde van de film heeft, en
de vervolgen op de film (SPOILERS!)

Geralds Game & 1922
In Austin, Texas, vindt het grootste filmfestival in de
USA plaats: Fantastic Fest. Het laat de films Geralds
Game (die ook op Netflix uitgezonden zal worden) en
1922 (uit Aardedonker zonder sterren) zien. (bron).
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Hierboven vast wat foto's uit 1922, die aangekocht is
door Netflix en in de USA vanaf 20 oktober te zien zal
zijn. Of dat ook het geval zal zijn in Nederland is nog
niet bekend gemaakt.
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Natuurlijk ook in Schokkend Nieuws, de aankondiging voor het
Dollarbaby Film Festival op 11 november in Rijen (NB). In deze
Kings Things vind je er meer informatie over, en kun je de
tickets (echt spotgoedkoop voor 2 euro!) alvast bestellen.
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Dollarbaby Film Festival
Elke 2 jaar houden we het Dollarbaby Film Festival. Zoals je vast wel weet, zijn Dollarbaby’s verfilmingen van
(korte) verhalen (of een gedeelte daarvan) van Stephen King, waarvoor hij de rechten beschikbaar stelde voor het
symbolische bedrag van $1 (bij Schokkend Nieuws lees je meer over Dollarbaby’s). Deze films zijn uitsluitend te
zien op filmfestivals, daarbuiten eigenlijk niet of zelden: ze mogen niet worden uitgegeven op DVD en ook niet worden verspreid. De Stephen King Fanclub liet ze steeds tijdens hun Fanclubdagen zien, maar fans gaven aan wel een
hele dag deze filmpjes te willen kijken, en dus kwam in 2009 het Dollarbaby Film Festival tot leven. Sindsdien organiseert de Fanclub elke twee jaar een dergelijk Festival en laat dan de films zien waarvan de regisseurs akkoord
hebben gegeven om te vertonen. Ze worden voorzien van Nederlandse ondertitels zodat iedereen ze kan volgen.
Er zullen lootjes te koop zijn (€1,00) om spectaculaire prijzen te winnen in de loterij, zoals een Advanced Reader
Copie van Stephen King boeken, posters en nog veel meer! Vanaf eind september (op de nieuwe website) is er meer
te vinden over het Dollarbaby Film Festival op www.stephenking.nl. In de weken erna wordt bekend gemaakt welke
films vertoond worden.

Dit keer dus op een nieuwe locatie!
Niet in Nieuwegein dit jaar, waar een vrij kleine zaal met
beamer en niet al te comfortabele stoelen al snel 3x zo
duur is als de locatie die we nu gevonden hebben in Rijen
(NB). Rijen ligt tussen Tilburg en Breda in. We beseffen
dat het voor fans die van boven de rivieren komen verder
rijden is, maar we
krijgen er wel wat
prachtigs
voor
terug. Echt de
moeite om wat
langer voor in de
auto of trein te zitten. Inderdaad, ook deze locatie is gemakkelijk met openbaar vervoer te bereiken.

Wanneer?
11 november 2017

Waar?
‘De Boodschap’ in RIJEN, aan de
Nassaulaan 62-64. (Locatie is 15 min. van
Breda en 20 min. van Tilburg). Bushalte
bijna voor de deur, parkeren gratis,
rolstoelvriendelijke locatie!
Tijd?
10:00 — 17:00 uur
Kosten?
€ 2.00 p/p Online NU te reserveren op
www.stephenking.biedmeer.nl.
Op de dag krijg je een gratis lootje!
Op de dag zelf: € 4,00 p/p (geen lootje)
Pagina 9

Heerlijke bioscoopstoelen, een veel groter scherm en uiteraard
ook veel beter geluid: we zitten namelijk in de bioscoopzaal van
‘De Boodschap’ in Rijen. Er is ook een bar waar drinken en eten
te bestellen zijn. Aan de achterkant van het gebouw is een ruime parkeerplaats.
In de volgende Kings Things, van oktober, maken we het volledigie filmprogramma bekend, maar wat we nu al met zekerheid
aan je kunnen laten zien lees je op de volgende pagina!

1 april! Kikker in je bil!
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Dollarbaby Film Festival

1 april! Kikker in je bil!

De eerste 7 films zijn bekend!
We kunnen jullie alvast de eerste zeven films bekend maken die op ons festival van 11 november 2017 te zien zullen zijn. Alle films worden Nederlands ondertiteld.
Tudo que você ama lhe será arrebatado
Regie: Leonardo Granado & Lucas Tomaz Neves
Land: Brazilië (recensie in deze Kings Things!

The Things They Left Behind
Regie: Sara Werner
Land: Verenigde Staten

My Pretty Pony (Kucyk)
Regie: Maciej Barczewski
Land: Polen

Here There Be Tygers
Regie: Mike Johnston
Land: Canada

I Am The Doorway
Regie: Robin Kašpařík
Land: Tsjechië

Rainy Season
Regie: Vanessa Ionta Wright
Land: Verenigde Staten

Otto
Regie: Sinhué Benavides
Land: Mexico

Pagina 10

SEPTEMBER

2017

15E

JAARGANG

NR:

7

STEPHEN

K ING

FANCLUB

NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag Ballonnenfestijn
Je moest volgens de regels clowns in dit grit zetten. Wist jij
waar je Pennywise moest plakken? De juiste coördinaten zijn:
A.I., A.III, B.V., B.VII., B.IX., D.III., D.VI., D.IX., E.I., F.VI., G.I., G.III., H.V.,
H.VIII. en I.III
Dat wist ook Peggy Smeets: zij wint het jaarabonnement op Schokkend
Nieuws. Andere winnaars van een los exemplaar staan op pagina 5.

Prijsvraag september
Hieronder zie je een rebus. Als je de aanwijzingen volgt, lees je een beroemde zin uit één
van Kings boeken.

Kun jij deze rebus oplossen?
Stuur ons de gevonden zin vóór 20 september 2017.
Doe dit naar het volgende e-mailadres: fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag september”.
Vergeet ook je adresgegevens niet zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
2. Onder de Radar van Lee Child (leesexemplaar)
3. Speciaal vooruitleesexemplaar van Nacht op de rivier van Erica Ferencik
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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

Poppetjes
Funko, een maker van poppetjes die zich kenmerken
door het grote hoofd, heeft Stephen King ontdekt… Er
zijn er drie gemaakt van de Dark Tower, er komt een
nieuwe Pennywise (eerder maakten ze al een andere),
Carrie komt eraan en ook van The Shining… de Grady
tweeling en het hele gezin Torrance komt als poppetje
op de markt… In de USA zijn ze altijd als eerste te
koop, maar met een beetje geduld zijn ze vaak ook in
Nederland verkrijgbaar. Niet alles komt naar Nederland,
soms wordt het speciaal voor een winkelketen gemaakt.

Sleeping Beauties
Owen King is alvast blij met de eerste
recensies van Sleeping Beauties. Lees
hier meer. De exclusieve (altijd paarse)
collectors edition van WH Smith kun je
hier voor 10 pond bestellen.
Owen en zijn vader gaan op boekentour in de USA en de
mogelijkheid bestaat dat Owen (zonder vader) in Engeland zal zijn in November…

Hebbedingetje
Muziek die met Stephen King te maken heeft... het
bestaat! Murderrock is een
metalgroep uit Reno, die deze
CD gemaakt heeft. “Step into
the world of the macabre.
Each song inspired by a different story from Stephen King.
With a few surprises only available on the CD version of the
album.”
Bestellen (alleen met paypal!)
In totaal betaal je 13,14 euro
(of wel 14,50 $) inclusief verzenden naar Nederland. Een review van de CD lees je
hier
Pagina 12

Castle Rock tv-serie
Jane Levy en Sissy Spacek in Stephen King-serie
'Castle Rock'! Jane Levy (Don't Breathe, Evil Dead) en
de doorgewinterde actrice Sissy Spacek (Carrie, Bloodline) zullen belangrijke rollen spelen in Hulu-serie Castle Rock, de nieuwe psychologische horror-serie die gebaseerd is op een groot aantal literaire werken van auteur Stephen King. De serie is vernoemd naar het gelijknamige fictieve plaatsje in de Amerikaanse staat Maine,
dat een belangrijke rol speelt in veel van zijn verhalen.
Oscar-winnaar Spacek zal de rol spelen van Ruth Deaver, een gepensioneerde professor en de pleegmoeder
van advocaat Henry (Andre Holland). Levy speelt op
haar beurt de rol van Jackie, een door de dood geobsedeerde en zelfbenoemde geschiedkundige. Levy heeft
getekend voor zeker een seizoen van de serie. King en
J.J. Abrams doen dienst als uitvoerend producenten via
Bad Robot Productions en Warner Bros. Television. Lees
hier meer.
De acteur die Pennywise speelt in de nieuwe IT, heeft
ook een rol in Castle Rock. Lees hier meer.
Het plaatsje Orange is omgetoverd naar filmset… Lees
hier meer.
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The Dark Tower voorpremière
We gaven via een Kings
Things extra, dankzij de
organisatoren tickets weg
voor de voorpremière, 17
augustus in Pathé Arena in
Amsterdam. We mochten een
aantal fans blij maken met
kaartjes, en Stefan Lichtendonk, Mieke Leguijt, Mike
Helgers en Eveline Kleijn
voegden zich graag bij de
aanwezige crew.

Op donderdag
vertrokken we
allemaal richting Amsterdam
Arena. Natuurlijk waren we
allemaal op de hoogte dat The Dark Tower geen rechtstreekse verfilming is van de boeken, en zo
heeft de maker het ook niet bedoeld. Het is een vervolg op de 8 boeken, immers (en daar verklappen we niets mee) aan het einde van het 7e deel blijkt alles weer opnieuw te beginnen, en dat is
eigenlijk het punt waarop de film begint en natuurlijk bedenk je ook van tevoren dat ze voor de film
wat vrijheden hebben genomen die in het boek wat anders waren.
Na het verzamelen voor de bioscoop werden we binnen onthaald bij
de gastenbalie en mochten we verder, waar wat te drinken en een
zakje popcorn al klaarstonden. In de hal, richting de zaal stonden
diverse reclameborden (die we natuurlijk niet mochten meenemen),
en natuurlijk werden er ook statieportretten gemaakt.

Boven: Mike, Stefan, Mieke, Evelien en Marjolein.
Rechts het fanclub Ka-Tet: v.l.n.r. Chrissy, Marco,
Mirjam, Jeroen, Vicky en achter haar Peter (Danny
ontbreekt).
Na een korte intro en het
uitdelen van een paar
Dark Tower Hoodies ging
na een paar previews de
film dan eindelijk van start. We willen hier niets over de inhoud verklappen natuurlijk,
want dat is iets wat je helemaal zelf moet ervaren. De speciale effecten zijn echt
prachtig. Als je Donkere Toren liefhebber bent, moet je hem zeker gaan zien, en
misschien zelfs wel een paar keer om alles te ontdekken wat erin verstopt zit. De film
wordt helaas al flink door de pers afgekraakt (en meestal zijn dat dan echt goede films
is onze ervaring) en dus voor de meesten van ons reden om er vooral met een open
mind in te gaan. Na afloop waren onder ons de meningen wat verdeeld, maar we waren het er allemaal over eens dat het een onderhoudende film was waar we zeker van
hebben genoten. Waar de een vooral keek naar de talrijke linkjes naar andere Stephen
King-gerelateerde zaken die in de Dark Tower film waren verwerkt, keek een ander
weer naar de nieuwe dingen vergeleken bij de boeken en weer een ander zag juist
weer zaken die ook in de boeken voorkomen. Daarom zeggen we: kijk en oordeel
zelf!
Pagina 13
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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

Mr. Mercedes
Maak wat verderop in
Kings Things kennis met
de acteurs uit Mr. Mercedes. Bekijk hier een
trailer. En hier King
behind the scenes.
We weten nog steeds
niet of de serie ook in Nederland te zien zal zijn, maar
de eerste twee afleveringen kun je al wel gratis bekijken!

The Dark Tower
King praat hier exclusief over the Dark Tower. Als de
film een succes blijkt, wordt er ook voor tv een serie
gemaakt. Lees hier meer.
MRC en Sony Pictures, die de film ook maakten, hebben
zich al gecommitteerd aan de tv-serie. En niet alleen
een pilot, maar een serie van 10 tot 13 afleveringen. Ze
willen dit jaar al beginnen met filmen, voor een première in 2018. De bedoeling is dat de serie wel trouw is aan
het boek, dat zelf ook als prequel wordt gezien op de
serie. Idris Elba en Tom Taylor (Jake Chambers) zullen
kleine rollen hebben in de show. Het is nog niet bekend
of ook Matthew McConaughey zal meespelen, en er is
nog geen andere cast bekend gemaakt. (bron)
Kijk hier naar Stephen King die de première van The
Dark Tower in de USA (de start was om 19:19 uur) opent.

NIEUW KINGBOEK!
Tijdens een Q&A voordat men in de USA naar The Dark
Tower ging kijken, kwam dit naar voren... King zei: "Er
ligt een nieuw boek klaar voor volgend jaar, en ik
schreef een boek met mijn zoon, dat Sleeping Beauties
(Schone Slaapsters) heet dat volgende maand uitkomt.
Hij en ik gaan op tournee. Het is leuk om een boek met
je zoon te schrijven. Hij vertelde wat ik moest doen, en
ik deed het. Het is een preview van het bejaardenhuis...." Dat betekent dus dat we volgend jaar in elk
geval NOG een nieuwe King krijgen (dat waarschijnlijk
bij House of Books zal gaan uitkomen omdat die de rechPagina 14

ten voor een eerstvolgend boek van King in hun eentje
ook hebben aangekocht). Er is echter met geen woord
gesproken waarover dit nieuwe boek zou gaan…(bron)
Even later kregen we de ook voorlopige titel voor het
boek mee: ‘The Outsider’. (bron) Het enige dat King
erover wilde zeggen: ‘Well, there’s a lot of things I want
to say about that, but I can’t. It’s too cool to talk about
right now. All I can say is it won’t be out in 2017 because
I’ve got enough going on.’

Triest nieuws
George A. Romero, regisseur van vele Stephen King verfilmingen overleed in juli op 77-jarige leeftijd. Hij werkte samen met King aan Creepshow en werd vooral bekend door ‘The Living Dead’. King was een van de eersten die reageerde op het twitterbericht en schreef:
"Sad to hear my favorite collaborator--and good old
friend--George Romero has died. George, there will never be another like you."
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IT
In september komt IT (part 1 — duurt 135 minuten) in
de bioscopen… Natuurlijk is er daarom online veel
aandacht voor tv-spotjes, de art, posters en alles wat
er nog meer mee te maken heeft.
Het tweede deel staat ook al op de rol: in januari verwacht men het script klaar te hebben, en men verwacht de voorbereidingen voor verfilmen in maart te
kunnen maken (bron).
Bekijk hier een enge tv-spot voor IT.

Hier rechts zie je de
poster voor IT die je ook
in Nederland ziet, en
waarvan we er in
september nog een
aantal weg gaan geven

Nog eentje dan
Er is in de UK nog een
ander poppetje van
Pennywise verkrijgbaar,
van het merk FaBi DaBi
Doll.
Je vind ‘m bijvoorbeeld
op ebay
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Schokkend Nieuws
De Kingsize special van Schokkend Nieuws afgelopen maand vinden wij natuurlijk helemaal te gek. Wat is er veel te lezen! Hoe kom je aan het tijdschrift (4,95)? Online bij de
Fanclubshop en info@schokkendnieuws.nl of via deze Verkooppunten. Wil je het tijdschrift
elke twee maanden op de mat (slechts 25 euro per jaar), klik dan hier.
Ondanks dat er erg veel pagina’s over King in staan, kwamen ze toch nog ruimte te kort
en kun je online nog meer vinden! Zo vind je bijvoorbeeld ‘De ongeziene King’. Elke
nieuwe King-roman is een mogelijk nieuwe King-film. Toch blijven ook veel films ergens tussen idee, uitwerking en productie steken. SN telt af van elf naar één: de interessantste Kingprojecten die nooit uit development hell wisten te ontsnappen. Deel 1 en deel 2. En ook
‘Boeken van King verfilmingen’. Uit de boeken die specifiek over de vele King-verfilmingen
gaan, bespreken ze vijf naslagwerken.
Maar zoals gezegd: in deze Schokkend Nieuws erg veel over King (natuurlijk stond er nog
veel meer in!) maar we zoomen even in. SN behandelt in het blad: De torenhoge verwachtingen van The Dark Tower, Long live the King (over zijn verjaardag), de remake van IT, van Carrie tot het nieuwe
Derry, ze hadden een uitgebreid interview met Mick Garris, King aan het stuur, 10 dingen die Martijn Adelmund
leerde van de master of horror en 47 hechtingen, over the making of Cujo (en het boek hierover). Hieronder wat
indrukken van het tijdschrift, dat je niet wilt missen in je verzameling!
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Deventer Boekenmarkt

1 april! Kikker in je bil!

Ook dit jaar stonden we weer op de grootste boekenmarkt van Nederland, in Deventer. Niet meer op het van
Twickelo plein, maar op een veel mooier plaatsje—midden in de doorloop van het ene plein naar alle kraampjes die langs het water staan, aan het Grote Kerkhof. En niet met 1, maar met 2 kramen!
Als altijd hadden wij weer het spannendste hoekje op de hele markt, want naast ons stond de kraam van Jack
Lance en Brad Winning. Heel veel fans wisten ons gelukkig op het nieuwe plekje weer te vinden, en de boeken vlogen de kraam af. Zo goed zelfs, dat boekwinkeltje Stephen King Fans aan het einde van de dag 185
euro kon overmaken naar de fanclubkas. Geweldig hoeveel mensen we weer blij hebben mogen maken met
boeken van King. We mochten ook weer 12 nieuwe inschrijvingen op Kings Things verwerken. Vanaf deze plek:
Welkom! Op een korte regenbui na hadden we prachtig weer, en stroomde de binnenstad van Deventer vol
met bezoekers. Hieronder een korte impressie van onze kraam op die eerste zondag in augustus…
Onze huisspin

Deze gezellige dag werd mede
mogelijk gemaakt door VVV Deventer,
Peter, Vicky, Jeroen, Ninja, Tini,
Danny en Chrissy
Pagina 17

En natuurlijk die prachtige foto als
cover van Kings Things deze maand…
het meisje heet Elysa en zij is de
dochter van Danny en Ninja Paap en
kleindochter van Tini (foto hierboven)
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Deventer Boekenmarkt
Er is veel aandacht voor Stephen King, ook in de Nederlandse media. Zo ook in een bijlage bij de TV-krant van deze
week (met Penoza voorop). Weet jij, heb jij iets in handen waarin hij vermeld wordt?? Maak een foto of een scan en
stuur deze naar fanclub@stephenking.nl of reageer op onze facebookpagina.
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Donkere Toren
Filmedities

Datum:

Soort:

Details:

3 juli 2017

paperback

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00

3 juli 2017

paperback

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
19.99

3 juli 2017

paperback

Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512
19.99

26 september

paperback

Schone Slaapsters, samen met
Owen King (zoon)
ISBN 9789044353013
25,00 paperback met flappen

paperback

Filmeditie ‘IT’ (Het).
ISBN 9789024577552
15,00 voor 1162 blz.

FANCLUB

De film IT zal wereldwijd op
7 september 2017 in première
gaan.
onbekend

paperback

Tovenaarsglas
ISBN: 9789024579747
19,99

onbekend

paperback

Wolven van de Calla
ISBN: 9789024579754
19,99

onbekend

paperback

Lied van Susannah
ISBN: 9789024579761
19,99

onbekend

paperback

De Donkere Toren
ISBN: 9789024579792
19,99

onbekend

paperback

De Wind door het sleutelgat
ISBN: 9789024579785
19,99

Luxe limited The Shining € 75,00
Prachtige verzameleditie ter ere van Stephen King’s 70e verjaardag verschijnt op 26/09

Bestellen
Pagina 19

•

Eerste vertaling van ‘Before the play’, de volledige tekst zoals die door
King voorin in het boek was bedoeld

•

Herziene vertaling, opnieuw gezet, met ISBN 9789024579556 (516 blz)

•

Gebonden uitgave met tweekleurig binnenwerk

•

Speciaal gemaakte cassette

•

Prachtige omslagtekening die doorloopt op de achterzijde, door de
Poolse kunstenaar Krzysztof Domaradzki

•

Gelimiteerde oplage van 750 exemplaren
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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 11 mei 2015

Christine, een review door Adele Wearing (BEVAT SPOILERS)
Mensen praten over King met een zekere eerbied voor zijn rol in de horror en zijn
indrukwekkende en nog steeds groeiende catalogus van titels. Ik was nooit echt een
groot fan. Ik miste hem toen ik horror begon te lezen, ik las Lumley en Koontz en
natuurlijk Barker, maar op één of andere manier heb ik nooit een King opgepakt. Ik
heb natuurlijk een aantal van de films gezien en genoten van "Carrie" en "The Shining" in die vorm, dus toen deze uitdaging kwam, dacht ik: waarom niet, en sprong
op "Christine" omdat het uitgangspunt me altijd geïntrigeerd heeft. Ik bedoel, wie
houdt er niet van een glanzende rode auto en een toefje gewelddadige dood?
Christine de moordende auto. Een verhaal over een jongen wiens obsessie voor zijn
auto dodelijk wordt, of misschien is het de auto's relatie met hem. En dit is de King
die onze favoriete karakters aan het doden is, lang voordat het mode werd.
Dus dit is het verhaal van twee jongens, een meisje en een auto en weerspiegelt in
veel opzichten de typische reis naar volwassenheid die dit soort dingen kunnen veroorzaken. Beste vrienden, verdeeld door een obsessie, een jongensgenegenheid en
zijn aandacht, plotseling verdeeld tussen zijn meisje en zijn nieuwe passie, de beste vriend die er is om een luisterend oor te bieden, rebelleren tegen de ouders... Je
kunt alleen hieruit al zoveel verschillende eindes bedenken en je zou gelijk kunnen
hebben. Dat is onderdeel van waarom ik zo houd van dit boek en ik had gelijk om
voor dit boek te gaan want het blijkt dat ik er echt van houd.
Zoveel van dit verhaal is zo heel, heel gewoon. Gehoorzame jongen met dominante moeder begint terug te praten, doet zijn
eigen ding, wordt plotseling nors en moeilijk, je weet wel, net als een tiener. Het is de basis van het verhaal, brengt de bovennatuurlijke elementen in balans. Als het gewoon Christine was die Arnie verandert in gruwelijk onherkenbaar, zou de lezer
niets hebben om op terug te vallen tijdens de vreemde gebeurtenissen. Als alles is losgekoppeld van de realiteit wordt het
'blah blah eng spul wat maakt het uit'. Niet met Kings ode aan een auto. Het is herkenbaar als volkomen normaal in sommige
opzichten, dit zijn dingen waar we ons allemaal mee kunnen identificeren (Okay, met uitzondering van de geest die bezit
heeft genomen van de auto en van de stukjes over de dood). Maar toch, tieners ontwikkelen plotseling nieuwe belangstellingen, verwaarlozen aan hun vrienden en geliefden, hebben ruzie met hun familie. Niet alleen tieners, maar het is bijna een
universele tienerervaring. Het was slim om het verhaal rond deze vertrouwdheid te bouwen.
Natuurlijk is Christine niet zomaar een auto en vanaf het moment dat Arnie haar ziet, lijkt het dat ze hem bezit en niet andersom. Arnie is geobsedeerd, zal alles doen om haar te bezitten, wordt snel boos op alles wat hem zou kunnen dwarsbomen
en de hele tijd is de verteller aan het uitleggen zoals we allemaal zouden doen; hij is moe, het is zijn eerste auto, natuurlijk is
hij defensief.
De bovennatuurlijke elementen
in dit boek zijn onaangenaam, ze
zijn basic en zeer menselijk, ondanks dat ze worden toegeschreven aan een auto. Christine is
bezeten in plaats van levend,
waarvan ik in sommige opzichten
minder gecharmeerd ben, maar
dit zorgt eigenlijk voor een veel
gemener boek, dus het heeft zich
voor me gewonnen.
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KING FOR A YEAR
King is geestig en slim door het hele boek, van de titels van de hoofdstukken die auto-gerelateerde liedjes zijn, tot het gebruik
van taal en spraak om de veranderingen te accentueren die gaande zijn, waardoor de lezer heen en weer geworpen wordt
tussen sympathie en afstotend geschokt. Hij maakt gebruik van alle zintuigen van de lezer in geuren en geluiden, een vochtige, vlezige, rottende geur, de geur van brandend rubber en smeltende sneeuw, metaal en bloed. Je kunt bijna de versnelling
horen knarsen en de schorre hoest van een afgeragde motor. Deze details laten je de sluipende gruwelijke realisaties beleven
die de verteller en Leigh (het meisje) ervaren wanneer Christine en (haar eerste slachtoffer) Arnie iedereen terroriseren die
hen voor de voeten komt op hun route van escalerend geweld.
Voor het geval iemand het boek nog niet gelezen mocht hebben, blijf ik uit de buurt van grote spoilers, maar het boek hield
me in spanning tot het einde en Christines boosaardigheid naar andere personages was tastbaar. Een goede plek om te beginnen met een klassieke King en het is een snel, aangenaam boek om te lezen. Ik weet niet zeker of ik een echte bekeerling
ben, maar ik was aangenaam verrast zo veel van dit boek te genieten als ik deed.
----Adele Wearing was een aantal jaren boekrecensent voordat zij werd gebeten door een radioactieve vos in de zomer van 2012.
Nieuw ontpopt als Aunty Fox beweert ze een man te hebben gedood in Reno, gewoon om hem te zien sterven.
Als een middel voor het verspreiden van haar bloedlust en het regisseren van haar apocalyptische neigingen begon ze Fox Spirit Books, een drukkerij die draait op de passie van een onverschrokken genre krijgers die vooral bekend staan als The Skulk.
Over het algemeen voelt ze dat een uitgever zijn een betere weg is naar wereldheerschappij dan het stelen van een tank, dus
op zich werkt het plan prima.
Meer details kunnen worden gevonden op de website - www.foxspirit.co.uk

Nederlandse
uitgaven van het
boek Christine
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Mr. Mercedes
Ontmoet alle
personages uit
Stephen King’s
“Mr. Mercedes”
Door Brad Miska
juni 2017
Een tv-serie van Stephen Kings roman
uit 2014 "Mr. Mercedes" wordt uitgezonden op het AT&T publiek netwerk
(Verenigde Staten) op woensdag 9 augustus. De serie zou iets worden in de
trant van "Mr. Robot" met elementen
uit horror, en volgt een ex-detective
(Brendan Gleeson) die van zijn pensionering afziet om op een massamoordenaar te jagen van jaren geleden.
Deze nieuwe beelden geven ons een
kijkje op de gehele cast, met inbegrip
van Brendan Gleeson als Detective Bill Hodges, samen met Harry Treadaway (Penny Dreadful) als Brady-Hartsfield. Jharrel
Jerome (Moonlight) is gekozen als Jerome Robinson, Scott Lawrence (Avatar) als Detective Peter Dixon, Robert Stanton
(Mercury Rising) als Anthony "Robi" Frobisher en Ann Cusack (Nightcrawler) als Olivia Trelawney, met Mary Louise-Parker
(Onkruid) als Janey Patterson, en Holland Taylor (The Truman Show) als Ida Silver. Kelly Lynch (Deborah Hartsfield), Justine
Lupe (Holly Gibney) en Breeda Wool (Lou Linklatter) spelen ook een hoofdrol. King zelf zal verschijnen in een gastrolletje.
"Mr. Mercedes" volgt de krankzinnige moordenaar Brady Hartsfield (Treadaway), die een gepensioneerde politiedetective Bill
Hodges (Gleeson) uitdaagt met een aantal lugubere brieven en e-mails, die de ex-agent ertoe dwingen een privé en potentieel strafbare kruistocht te beginnen om de moordenaar voor het gerecht te brengen voordat hij in staat is om opnieuw toe te
slaan.
David E. Kelley schreef de aanpassing voor tv, geproduceerd is het door Sonar Entertainment. Jack Bender regisseert. Beiden
zijn uitvoerend producent, samen met Temple Hill Entertainments Marty Bowen en Wyck Godfrey.
Op deze en de volgende pagina vind je foto’s van de personages.
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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!
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 dvd’s, poppetjes, 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!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. Enz.
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, Martine en hoe komt dat zo?
Al sedert mijn tienerjaren, en dat is toch al meer dan 40 jaar. Hoogstwaarschijnlijk
ontleende ik mijn eerste roman van SK in de stadsbibliotheek van Aalst want daar
was ik kind aan huis. Wanneer en welk boek? Geen idee meer, maar ik was zeker en
vast verkocht! SK neemt je mee in zijn brein en laat je voldoende ruimte om tevens je eigen
fantasie toe te laten, dat vind ik belangrijk.
Werk: te vroeg gepensioneerd Vlaams ambtenaar Leeftijd: 57 Woonplaats: Diest (B)
Wat is je favoriete boek en waarom?
Dit is moeilijk te beantwoorden. Ik heb ze ooit allemaal gelezen maar door mijn aandoening ME
is mijn geheugen behoorlijk aangetast en kan ik mij de inhoud van nogal wat boeken niet meer
herinneren. Het voordeel is dat ik ze opnieuw kan lezen met dezelfde nieuwsgierigheid! It en
vooral Duma zijn me wel goed bijgebleven omdat ik het meeste houd van een surrealistische
constante griezeligheid, dus dit zullen wel mijn favorieten zijn.
Wat is je favoriete film en waarom?
De meeste verfilmingen vind ik niet zo geslaagd. Het scenario volgt niet steeds het boek (waar
waarschijnlijk wel uiteenlopende goede redenen voor zijn), en geeft ook niet steeds de sfeer
weer. Horror is ook moeilijk te vatten in beelden, het zit vooral in je eigen geest. Stand by me
vind ik nog steeds fantastisch. En ik heb de DVD van Kingdom Hospital, deze serie geeft wel goed
de essentie van horror weer.

Martine
de Smet
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!
Martine krijgt een
Engelstalig boekje over
Stephen King thuisgestuurd, en het Bazaar
van Boze dromen kleine
boekje met
‘Rotjoch’ erin.
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Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik doe alle Nederlandse vertalingen weg zodra ik een boek in het Engels op de kop heb weten te
tikken. Ik was die vertalingen beu, de originele taal van de auteur geeft zoveel beter de schrijfstijl van de schrijver weer. Dus zijn er nog wel wat titels die moeten vervangen worden door de
originele Engelse exemplaren. De nieuwe uitgaven koop ik enkel in het Engels maar Bazaar, Dr.
Sleep en Mr. Mercedes heb ik nog niet. Op video had ik nogal wat films maar met de komst van
DVD ben ik gestopt met verzamelen.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Clive Barker, Kellerman en Nicci French brengen goedgeschreven verhalen, Tom Sharpe is hilarisch en mijn Vlaamse lieveling is Herman Brusselmans. Daarnaast koop ik in kringwinkels Engelse
thrillers van minder bekende auteurs om te achterhalen hoe goed ze schrijven.
Hoe ben je met de fanclub in
aanraking gekomen en heb je nog
tips?
Ik houd een spreadsheet bij van
alle romans/verhalen van SK. Daar
kwam nogal wat opzoekingswerk
bij te pas. Hierbij stootte ik ook op
jullie fanblad en vond daar ook al
heel wat informatie zodat ik mij
onmiddellijk heb aangemeld voor
de nieuwsbrief. Elke uitgave is
weer een genot om te lezen!
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de
fanclub?
Door mijn aandoening lukt het mij
nooit om aanwezig te zijn op de
fandag hoewel ik die wel eens zou
willen meemaken.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Waarin hij zijn meest gelukkige
momenten beleefd.
Heb je nog tips of suggesties?
Jullie zijn zo goed bezig! Het
fanblad heeft een gezellige lay-out,
en er is een gevarieerde informatie
met de laatste nieuwtjes. Ik heb
daar niets aan toe te voegen. Fijn
om mee te werken aan het fanblad!
Bijgevoegd een foto van de afdeling Stephen King in mijn boekenkast...
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In de armen van de liefde
Door J. Sharpe
Dat ik niet meer kan bewegen is wellicht nog het minst vreemde aan mijn nieuwe situatie. Dat ik
niet langer in een lichaam van vlees en bloed zit is erger.
Het eerste wat ik zie is de grauwe lucht. Nou ja, “zien” is een relatief begrip. Ik ben in staat waar
te nemen, maar heb geen ogen.
Donderwolken hangen boven me. Alsof de hemel zich opsplitst knallen ze donderend tegen elkaar.
Een felle lichtflits. Regendruppels suizen met duizenden naar beneden, als pijlen op een middeleeuws slagveld. Ze vallen op me neer en doordrenken de aarde onder me. Ze dringen door tot in
mijn kern en ik drink gulzig.
De wind slaat huilend tegen me aan. Ik dein mee. Het zou misselijkmakend zijn geweest als ik nog
een evenwichtsorgaan had. Mijn nieuwe situatie heeft ook zijn voordelen.
Het duurt een hele tijd alvorens ik echt besef wat ik nu ben, maar nog langer om te herinneren
wat er met mij is gebeurd.
Ik ben gestorven, toch? Ik weet het niet helemaal zeker, de beelden zijn ongrijpbaar, als in een droom, onscherp en onsamenhangend. Een ziekenhuisbed. Kanker, laatste stadium, ongeneeslijk. Ik was verdomme pas dertig jaar!
Het laatste beeld dat ik van mijn menselijk bestaan heb is dat van Max, mijn vriend, nee, mijn verloofde! Hij had me een
week eerder ten huwelijk gevraagd, wetende dat het mijn grote droom was, de schat. Hij staat over mij heen gebogen, zijn
huid lijkbleek, zijn ogen waterig. Een kus op mijn voorhoofd en een zachte fluistering terwijl hij me in zijn armen houdt: ‘Ik
hou van je.’ Daarna verdwijnt het beeld en wordt de wereld zwart.
Het veld waarin ik sta is eindeloos. Duizenden bloemen, vergezeld door grassprieten en weelderig onkruid. Ik vraag me af of in
ieder van hen ook een ziel gevangen zit. Is dit het hiernamaals? Ik denk erover na en meen even fluisterende stemmen boven
het getik van de regen te horen, jammerend.
Ik heb nooit in reïncarnatie geloofd. Ik denk dat het idee dat we na het aardse leven, vol hard werken en opoffering, terecht
komen in de paradijselijke boezem van de schepper, er één is dat we zo graag willen geloven dat de meesten van ons dat uiteindelijk ook doen. Zo ook ik. Het was of dat, of een eeuwig niets, leek mij.
Dit had ik nooit zien aankomen!
Een schaduw valt over me. Gehijg. Ik zie pas wat het is als het langs me heen komt gerend. Het beest is huizenhoog. Hij kijkt
mijn kant op. Zijn tong bungelt uit zijn bek. De regen deert hem ogenschijnlijk niet. Hij schud met zijn vacht. Waterdruppels
vliegen in het rondt. Op nog geen meter bij mij vandaan tilt hij zijn poot op. De gelige straal urine mist mij op een haar, maar
raakt een aantal andere bloemen. Ik ben machteloos. Niet langer heb ik controle over een lichaam. Ik kan slechts observeren
en accepteren. Vroeg of laat zal er een andere hond langskomen en zijn behoefte over mij doen, of er wordt besloten om op
dit stukje grond een nieuwe villawijk te plaatsen.
Als ik opnieuw sterf, denk ik, waar ga ik dan heen? Geschreeuw, een eind bij me vandaan. De hond spitst zijn oren, kijkt zoekend om zich heen en verdwijnt uit mijn gezichtsveld.
Minuten verstrijken, uren. Tijd is een relatief begrip, totaal niet relevant. Ik besta, maar leef niet. Acceptatie. Het is lastiger
dan ik had aangenomen. De regenwolken trekken weg, vrij baan makend voor de warme stralen van de zon. De regendruppels
op het veld glinsteren en lossen langzaam op. Het is prachtig om te zien.
‘Jij bent mooi.’ Een stem, vlak achter me.
Ik hoor een knak en voel hoe het leven uit me wegsijpelt. Ik zweef omhoog, de lucht in. De wereld draait. Ik staar in het gezicht van een meisje. Vaag komt ze me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen. Ze glimlacht naar me en stopt me in haar
andere hand, waarin ze nog tientallen andere bloemen heeft.
Ik ben geplukt! denk ik bij mijzelf. Ergens is dat een opluchting. Niets lijkt me erger dan voor weken op dat veld te staan,
wachtend totdat het wisselen van de seizoenen mijn ondergang zal worden. Maar ik besef ook dat mijn leven nu nog sneller
voorbij is. Zonder contact met mijn wortels is mijn levensduur aanzienlijk beperkt. Ik weet niet of ik het meisje nu dankbaar
moet zijn of juist moet vervloeken. Het doet er ook niet toe. Acceptatie. Opnieuw is er niets meer dan ik kan doen.
‘Is dit geen mooi bosje voor hem?’
Ik word meegenomen, over het eeuwige veld dat vanaf deze afstand heel wat minder uitgestrekt lijkt, een auto in. Het voertuig staat geparkeerd aan de rand van een weg.
‘Ik denk dat hij het heel mooi gaat vinden,’ beaamt een tweede stem.
De deur wordt dichtgegooid en samen met de andere bloemen word ik op de achterbank neergelegd. De auto zet zich in beweging. Er wordt gesproken. Muziek klinkt uit de speakers. Ik krijg alles slechts vaag mee. Met elke kilometer die de auto aflegt
voel ik me slapper. De wereld raakt zijn kleur kwijt, alles wordt donker. Ik verlies mijn bewustzijn.
Wanneer het licht terugkeert is de auto gestopt. Ik word van de achterbank gegrist en naar een huis gebracht dat me vaag
bekend voorkomt. Ik voel me te beneveld om de betekenis van dit feit tot me door te laten dringen.
Een hand opent de voordeur. In de woonkamer staan twee mensen. Een vrouw en een man die ik meteen herken. De vraag hoe
dit mogelijk is schiet door mij heen, en even denk ik zeker te weten dat dit slechts een zinsbegoocheling is, maar ook hierbij
geldt dat ik het moet accepteren. Ditmaal doe ik dat met liefde.
‘… wilde je een hart onder de riem steken…’
Vaag hoor ik de vrouw praten. Ik voel hoe de duisternis langzaam weer bezit van me neemt. Met alle kracht die ik nog in me
heb probeer ik bij mijn positieven te blijven.
Met mij als onderdeel van het collectief stapt het meisje met de bos bloemen op de man af. Ik heb geen hart meer, maar voor
even zweer ik dat ik het zo snel voel kloppen dat ik volledig bij kennis kom.
‘Ik heb bloemen voor je geplukt, oom Max.’ Ze overhandigt het bosje aan mijn verloofde. ‘Het spijt me dat Anna overleden
is.’
Dat is het, denk ik, terwijl ik in het bedroefde gezicht van mijn vriend kijk. Zo heette ik. Anna!
Max neemt het bosje aan. Ik voel hoe zijn vingers zich om mijn steel heen wikkelen. Het voelt goed, vertrouwd. Beter dan dit
gaat het niet worden, besef ik. Straks zal hij mij in een vaas stoppen, als ik geluk heb. Nee, dit is het moment!
Ik voel hoe de duisternis langzaam weer bezit van me neemt. Dit keer sta ik het toe. Tijdens mijn leven geloofde ik niet in
toeval, nu ben ik er dankbaar voor.
Langzaam dooft het licht. Het is goed, ik ben klaar voor wat er ook komen gaat.
Zo sterf ik voor de tweede keer in de armen van mijn geliefde.
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door Chrissy

Syndroom van J. Sharpe

door Chrissy

Oorspronkelijke
titel:
Syndroom
Auteur:
J. Sharpe
(pseudoniem van
Joris van Leeuwen)
Uitgever:
Zilverspoor
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
288
ISBN:
9789463081016 pb
9789463081030 hc
Link/urls:
uitgeverij
boektrailer
Lees het eerste
hoofdstuk

Syndroom: combinatie van samenhangende
waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is.

verschijnselen

Laten we beginnen met de opvallende rode letters op de kaft van
Syndroom, het nieuwste boek van J. Sharpe. Daar staat: ‘een geweldige mindfuck’. Meestal is dat een leuk trucje van de uitgever,
maar in dit geval is er echt he-le-maal niets van gelogen! Dit boek
IS een mindfuck, en hoort zeker thuis op niveau geweldig! Het gegeven dat een meisje uit een pashokje verdwijnt en daarna niemand meer weet wie ze is, sprak me enorm aan, want ik ben verknocht aan raadselverhalen waarin dingen gebeuren die eigenlijk
niet kunnen. Boeken met een bovennatuurlijk tintje dus. Heerlijk! Eerdere boeken van Joris
waarvan ik veel leesplezier had zijn Eden, de beide Territoria-boeken en de boeken met zijn
korte verhalen. En nu dus Syndroom, dat helemaal valt in het suspense-genre. Stikbenieuwd
dus.
We gaan er gelijk vol in, want de actie begint eigenlijk al op de eerste pagina, waar Joris met
de hand heeft geschreven dat hij hoopt dat Jon me met rust laat en me veel plezier wenst. Dat
maakt nog benieuwder natuurlijk! Na een korte situatieschets waarvandaan we gaan terugblikken, begint al na 4 pagina’s de vervolgactie: broer Peter en zusje Aisha merken dat ze achtervolgd worden. Al heel snel beginnen de gebeurtenissen die eigenlijk niet kunnen… Het boek
werkt als een zuignap: het zuigt je naar binnen en je moet gewoon doorlezen…
Peter (21) heeft het huishouden op zich genomen omdat, nadat zijn moeder in coma is geraakt,
zijn vader probeert zich in coma te zuipen en er toch iemand voor zijn zusje Aisha van 11 jaar
moet zorgen. Behoorlijk dramatisch dus, maar hij gaat samen met haar naar het winkelcentrum
waar hij geduldig op haar wacht terwijl ze kleding past. Maar het duurt wel erg lang en ze
blijkt verdwenen te zijn. De verkoopster zegt dat er niemand bij hem was, hij vindt geen foto’s
van haar op zijn telefoon en zelfs zijn vader zegt dat hij geen zusje heeft. Ok, prima. Maar dan
wordt Peter wakker in zijn lichaam van zijn jongere ik en blijkt zijn zus ouder te zijn dan hij.
Daar viel mijn mond zo ongeveer open (van verbazing en verrukking) en die is niet meer gesloten tot op de laatste pagina’s. Ik ga verder niets verklappen, behalve dan dat ze achterna gezeten worden door Jon, met de witte dreadlocks. Die kerel duikt echt overal op. Het is echt
heel bijzonder hoe dit boek in elkaar zit. Alles sluit aan op elkaar. Het klopt gewoon en zet je
wereld op zijn kop. Zoals ook op de achterflap van het boek al vermeld staat als onze eigen
recensie: ‘Hoe verzint ‘ie het!’
Het is niet moeilijk te volgen, maar leest juist als een trein. Terwijl mysterieuze gebeurtenissen zich snel opvolgen struikelen je ogen over de letters om er maar zo snel mogelijk achter te komen hoe het in elkaar steekt. Het verhaal neemt steeds weer een onverwachte
maar steeds geloofwaardige wending: terwijl jij nog rechtdoor rent, gaat het boek linksaf en
word je op een verkeerd been gezet. Alle karakters zijn mooi uitgewerkt; precies genoeg en
meer hoef je niet van hen te weten. Soms wordt vanuit een andere persoon dan Peter geschreven, maar ook dat is prima te volgen en de geloofwaardige verhaallijnen van vriendin
Hannah en de moeder van Peter en Aisha hebben een belangrijke aanvullende rol en sluiten
goed aan. Het maakte me hardop aan het lachen (midden in een koffietentje) hoe Hannah een
auto weet te jatten van een vrijend stelletje. De fantasie, stijl en vlotheid (met soms ook een
heerlijk sadistisch trekje) waarin verteld wordt, doen me zeker denken aan onze grote favoriet
King. Ik las ook wat subtiele hints, naar bijv. het huis van King met torentjes aan de zijkant en
een hek erom en zo nog wat meer naar andere bekende Nederlandse schrijvers. Terwijl je
hoofdstuk na hoofdstuk doorvliegt, komt steeds het woord mindfuck terug. Want dat is het
gewoon! Er is niets aan gelogen! En natuurlijk, zo hoort het ook, net als je denkt dat je het
snapt, schrijft hij nog een epiloog die het hele boek weer op zijn kop zet. Dit boek ga ik zeker
nog een keer lezen: ik voel me echt mindfucked! Ik geef ‘m niet vaak, maar hij is verdiend: 10!
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Drakentand van Michael Crichton
Michael Crichton is de auteur van onder andere Jurassic
park; hij regisseerde die film, maar ook ER, Twister en
Disclosure en de beste man is alweer een hele tijd geleden overleden (2008). En toch komt er een nieuw boek
van hem uit. Script in een oude la gevonden? Inderdaad!
Zijn vrouw ging spitten in het archief en trof het script
aan voor dit verhaal.
Flaptekst: Bestsellerauteur Michael Crichton (Jurassic
Park) keert met Drakentand terug naar de wereld van
de paleontologie in een fantastisch avontuur dat zich
afspeelt tijdens de gouden eeuw van de fossielenjacht.
Drakentand is een avontuur vol dinosaurusbotten, wetenschappelijke intrige en waaghalzerij. Vintage Crichton: een uitbundige verbeelding die op volle toeren
draait en de lezer meeneemt naar een andere wereld,
een verhaal met opwindende wendingen en een reeks
gedenkwaardige personages.
Eerder las ik al eens Micro van dezelfde auteur, en zijn
schrijfstijl staat eigenlijk garant voor technologische
ontwikkelingen die nog niet zijn gemaakt, en een spannend plot. Ik durfde het wel aan om nog eens een boek
van hem te lezen.
Crichton gaat terug naar zijn geliefde
dinosaurussen, maar op een heel andere
manier dan in Jurassic Park. Dit keer zijn
ze allemaal al zo dood dat het alleen om
hun botten gaat. Het boek mengt fictie
(zo komen we Wild Bill Hickock, Wyatt
Earp en generaal Custer tegen) met nonfictie. Het speelt zich af aan het einde
van de 19e eeuw, waarin spoorwegen
worden aangelegd en indianen worden
bedreigd. In die tijd was geologie nog
niet zo ver ontwikkeld als tegenwoordig,
maar er vond een heuse bottenoorlog
plaats. Met dit allemaal meespelend leren we William Johnson kennen, die mee
gaat met een expeditie van een van de
pionierende geologen. Hij gaat uiteindelijk mee met Cope naar het Wilde Westen, op zoek naar fossielen. Cope en
Marsh zijn beide geologen, en vijanden
van elkaar die de beste botten willen
bemachtigen en elkaar aftroeven. En we
lezen wat Johnson allemaal moet doen
om er uiteindelijk voor te zorgen dat alle
fossielen veilig aankomen in de bewoonde wereld.
Vooral William Johnson is goed uitgewerkt: je ziet dat
de gebeurtenissen in zijn leven zorgen voor een groei
van jongen naar man. Het begin is wat traag, maar eenmaal in het Wilde Westen tussen de rivaliserende geologen en aanvallende indianen was het toch echt spannend om te lezen. En ik kon me maar niet aan de indruk
onttrekken dat dit manuscript door een veel jongere
Crichton is geschreven, of dusdanig is bewerkt dat ik de
stijl niet meer overeen vond komen met bijvoorbeeld
Micro. Het einde vond ik ook wat teleurstellend: of beter gezegd had ik er echt wat meer van verwacht.
Al met al een redelijk boek om te lezen. Verwacht je
puntje-van-je-stoel actie, dan kom je bedrogen uit,
maar als je even snel door een redelijk spannend boek
wilt sjezen (want het leest wel heel makkelijk), dan
moet je Drakentand maar eens proberen.

Pagina 29

STEPHEN

K ING

FANCLUB

door Chrissy

SEPTEMBER

7,5
door Vicky
Oorspronkelijke
titel:
n.v.t
Auteur:
Simon Beckett
Uitgever:
Luitingh-Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
448
ISBN:
978 90 245 7568 8
(paperback)
978 90 24t 7570 I
e-book)
Link/urls:
uitgever
auteur

2017

15E

JAARGANG

BOEKRECENSIE

NR:

7

STEPHEN

K ING

FANCLUB

door Chrissy

Watergraf van Simon Beckett
Als ik “Watergraf”, een thriller, van Simon
Beckett vastheb, ben ik nieuwsgierig. Zowel de
titel als de kaft spreken me erg aan. Dat er ook
een bruin rondje op het boek staat met
“Internationale Bestsellerauteur”, maakt dat ik
nog hogere verwachtingen heb. Dit Is het eerste
boek dat ik lees van deze schrijver. “Watergraf”
is zijn zevende boek. En het vijfde boek in een
reeks met David Hunter als hoofdpersonage.
Dit laatste was ik eigenlijk vergeten tot het boek
uit was. Achteraf leuk om te herontdekken. Want
dat betekent dat je het boek volledig los van de
eerste vier kan lezen. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik achtergrond of voorgeschiedenis gemist
heb, niettegenstaande dat ik er wel nieuwsgierig
naar ben nu.
Het verhaal begint als David Hunter, een Britse
forensisch arts, opgebeld wordt door de politie
omdat er een lijk gevonden is. Gelijktijdig krijg ik
mee dat er voorheen verdrietige zaken met hem
gebeurd zijn op persoonlijk vlak. Ik vind het
hoofdpersonage meteen sympathiek.
Als David ter plaatse gaat om het lijk te onderzoeken, lijkt het best spannend te worden. Ik heb
het gevoel dat het avontuur staat te wachten.
Maar daarna wordt het best saai voor mij. De
beschrijving van het kustgebied lijkt eeuwig te
duren. Er gebeuren wel dingen tussendoor, maar
de natuurbeschrijving gaat ook steeds verder… Ik
dacht de hele tijd gaat het nog beginnen? Nu
weet ik ondertussen wel hoe het eruitziet daar...
Als het geen recensieboek was geweest, had ik
het weggelegd, en dat doe ik niet vaak met een
boek. Toch nog even doorgelezen en dan, vanaf
ongeveer de honderdste bladzijde begon ik leesplezier te ervaren. Gelukkig. Eindelijk!
Wat dan volgt, is pure spanning. Er komen steeds
meer en meer personages bij, elk op zich interessante karakters, en dit zorgt voor vlotte en interessante dialogen en telkens meer vraagtekens. Ik
lees het ene na het andere spannende stuk en de
spanning wordt opgedreven. Het onderzoek van
één lijk wordt meer en meer gecompliceerd. Het
verhaal lijkt een steeds ingewikkeldere maar uitdagende puzzel. En ik lees vol nieuwsgierigheid
verder.
Tijdens sommige momenten ben ik écht bang… zo
spannend is het… Tegen het einde wordt de spanning nóg wat extra opgedreven, en zit ik echt op
het puntje van mijn stoel. Alles komt in een
stroomversnelling, een plezier om zo te kunnen
lezen. Op het einde heb ik een “zuchtgevoel”
wauw, tof en spannend boek, ervan genoten.
Ik ben wel benieuwd geworden naar zijn andere
boeken, zowel die van deze serie als de losstaande verhalen.
Alles vanaf ongeveer de honderdste bladzijde vind
ik sterk geschreven en ik heb daarvan genoten,
maar het voor mij saaie begin kan ik echter niet
vergeten als ik moet scoren. Ik heb liever een
verhaal waar ik meteen wordt ingesmeten. Daarom een 7,5 voor “Watergraf”.
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door Chrissy

De Afgrond, boek 3: de Verbanning van Rolf Österberg
We zijn inmiddels al weer aanbeland bij het derde deel uit een
serie van vijf boeken waarin Hogepriesteres Leila Dania, de elfenkoningin moet bereiken om te ontdekken hoe ze haar magische gaven
kan beheersen en gebruiken. Ze heeft hulp van haar reisgezel, de
zwarte piraat Narija en de sabeltandtijger Ninas, maar hun tocht
naar het Elfenrijk wordt steeds moeilijker en zwaarder. San In, de
Godin van het goede, is nog steeds stevig in de greep van Shirah,
Godin van het Kwade en ze kan Leila dus niet helpen haar doel te
bereiken.
Het drietal wordt meer en meer op hun reis geholpen door Marsa,
de Godin van de zee. Deze raakt steeds meer betrokken in het
krachtenveld dat woedt rondom Leila. Eerst was ze erg terughoudend, maar ze beseft steeds meer dat het welslagen van Leila’s
missie op haar schouders rust, omdat San In haar rol lijkt uitgespeeld.
De sneeuwdraken, die zich aanvankelijk afzijdig hielden, mengen
zich ook meer in de strijd. Het lijkt er op dat het hen alleen gaat
om de drakenmessen terug te krijgen die ooit van hen waren, maar
ze realiseren zich dat de macht van Shirah steeds groter wordt en
dat hun eigen voortbestaan ook op het spel staat.
Shirah heeft de touwtjes strak in de handen en lijkt de strijd te
gaan winnen. Ze heeft de legers van de Sandakar, onder leiding van
de tirannieke en meedogenloze Baron Dongor volledig in haar macht
en de Mordels vallen ook onder haar invloed, die onder bevel staan
van de geslepen hoofdondervrager Samur, die zelf ook geringe
magische krachten bezit. Ten slotte wordt het leger van de Gwargs,
het kannibalenvolk, geleid door de profeet Zorc, ook aangestuurd
door Shirah. Deze drie legers moeten zich samenvoegen om
zodoende gezamenlijk op te trekken naar Erdal, het thuisland van
de elfen.
Valiant, de elf die oorspronkelijk de opdracht had om Leila te begeleiden, is nu volledig in de ban van de Godin van het kwaad. Hij
wordt gemanipuleerd door Shirah en is er van overtuigd dat Shirah,
die met zijn gezelschap meereist, de echte hogepriesteres is.
Het spel is nu echt op de wagen en het verhaal komt in een stroomversnelling. Ondanks de vele spelers op het toneel, straalt het verhaal nu iets meer rust en overzicht uit dan de eerste twee delen.
Het verhaal was in de eerste twee delen soms moeilijk te volgen
door al die verschillende personages en volken, maar dit derde deel
voelt meer als een geheel en de scheiding tussen de ‘goeden en de
kwaden’ wordt steeds zichtbaarder.
Enerzijds staat de reis van Leila natuurlijk centraal, terwijl aan de
andere kant de opmars naar het elfenrijk door de legers van Shirah
steeds meer vorm begint te krijgen en Österberg laat meer zien van
de intenties en manipulaties van de Godin van het kwaad. Kortom,
de rolverdeling is veel helderder, waardoor het verhaal makkelijker
te volgen is. Dit maakt zelfs ruimte voor de introductie van een
andere God, ditmaal Borsos, de God van het Noorden. De gnomen,
trollen, elfen en verbannen Sandakar en Mordels vormen een alliantie die de opmars van Shirah haar legers moeten stuiten en doen dit
vanuit het Noorden. Ze krijgen hierbij onverwachte hulp van een
ander vreemd volk, die samen met de kennismaking van Borsos een
prominente rol krijgen en een toegevoegde waarde in het verhaal
hebben.
Al met al krijgt het verhaal van Leila steeds meer body. Er komt
letterlijk en figuurlijk meer beweging in het verhaal en dit deel is
veruit het spannendste uit de serie tot nog toe. De aanloop naar
een spannende apotheose is ingezet. Temeer omdat je als lezer nu
met de vraag komt te zitten welke kant dit opgaat. Je ziet de
macht van Shirah steeds groter worden en het lijkt erop dat de
strijd eigenlijk al is gestreden en dat de Godin van het kwaad aan
het langste eind zal trekken. Leila op haar beurt wordt zich steeds
meer bewust van haar krachten en daarin ligt een sprankje hoop
dat alles nog niet verloren is.

Pagina 31

SEPTEMBER

2017

Movie

15E

JAARGANG

NR:

7

STEPHEN

K ING

FANCLUB

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 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 zien of jij hetzelfde foutje ontdekt. Er is veel te ontdekken! Kom, ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan…

Aantal
Fouten:

4

Salem’s
Lot

Korte inhoud van de film:
Ben Mears was pas 7 jaar toen hij zijn geboortestadje Salem's Lot verliet.
25 jaar later komt hij terug om de waarheid over de geheimzinnige verdwijningen, spookverhalen en geestverschijningen bloot te leggen. Niemand wist dat er ook een vreemdeling was meegekomen; iemand die een
geheim bij zich droeg dat zo oud was als de wereld. Hen die hij aanraakte zouden sterven, met al degenen die zij liefhebben. Alles zou voor altijd veranderen; voor Susan, vader Callahan en Mark, een kleine jongen die zijn fantasiewereld
werkelijkheid ziet worden. Toch blijkt juist hij het beste in staat de huiveringwekkende nachtmerrie van Salem's Lot
het hoofd te bieden.

•

Als je na het diner Susan en haar moeder ziet opruimen, kun je boven de tafel bij de lamp een microfoon zien
hangen (alleen in de VHS-versie).

•

Het moment dat Ryerston al dood is en praat met Matt, zie je dat het autopsielitteken in zijn hals elke keer van
kant wisselt.

•

Als Mike Ryerson helemaal alleen in de kelder loopt, kun je op het moment dat hij om de krat heen gaat, een
schaduw zien van de iemand van de crew. Die blijft zichtbaar ook om de krat heen, omdat de camera Mike volgt.

•

Dat moment dat de jonge vampier Danny voor het raam wegzweeft nadat er een kruis voor hem is gehouden, is
geweldig. Alleen is het effect heel snel verpest omdat je ziet dat hij ergens op zit wat al met al wel 8 seconden
duurt.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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The Mummy

Een oeroude prinses ontwaakt in haar
crypte in de woestijn. Haar wraaklust is
over de millennia gegroeid en nu is ze
klaar om de mensheid ten onder te
brengen. 'The Mummy' brengt je van de
opwaaiende zandvlaktes van het Midden
Oosten naar de verborgen ondergrondse
labyrinten in het hedendaagse Londen.
Een nieuwe wereld vol goden en monsters..

Film gebaseerd op:
The Mummy
Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
110 minuten
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The Mummy moet het begin worden van the Dark
Universe-serie van Universal. Hierin willen ze oude horrorlegendes weer tot leven wekken. Denk hierbij aan
klassiekers als Frankenstein, the invisible man en
Phantom of the Opera. Eigenlijk was Dracula Untold de
start van deze Dark Universe maar deze film flopte in
de bioscoop waardoor Universal besloot om The Mummy
het begin van de reeks te laten zijn. Naar mijn mening was Dracula een betere film dan deze
Mummy. Met sterren als Tom Cruise en Russel Crowe heb je toch een behoorlijk ervaren cast. Het
acteerwerk van Tom Cruise begint me de laatste tijd een beetje tegen te staan. Hij gedraagt zich
zowel op het scherm als erbuiten als een blij kind. Die houding begint behoorlijk te vervelen en
is ook in deze film storend. Ook het Dr. Jeckel and Mr. Hide personage van Russel Crowe past
eigenlijk niet helemaal in het verhaal. Het voelt
een beetje kunstmatig. Het verhaal is denk ik wel
bekend. Een avonturier stuit per ongeluk op een
eeuwenoude graftombe. Hierin wordt een kwaadaardig wezen vastgehouden door middel van een
vloek. Onze avonturier verbreekt natuurlijk deze
vloek waardoor de Mummy bevrijd wordt uit zijn/
haar gevangenis en dood en verderf kan zaaien
over de wereld. Uiteraard volgt deze film ook dit
script. De speciale effecten zijn van een hoog
niveau en de actie spat van het scherm. De mix tussen actie, spanning en humor komt echter niet
goed uit de verf. Het voelt allemaal een beetje geforceerd aan, alsof iedereen een beetje teveel
zijn best doet om van deze film een succes te maken zodat de Dark Universe franchise geen gevaar loopt. Maar of het ook succesvol zal worden met films waarin zowel Johny Depp (the invisible man) en Dwayne “the rock” Johnson (the Wolfman) een hoofdrol gaan spelen... Ik heb zo
mijn twijfels. Dit zijn namelijk ook acteurs die nogal “aanwezig” zijn en hun specifieke stempel
op een film drukken. The Mummy is een vermakelijke film, er is echter weinig horror meer te
vinden. De nadruk ligt op actie en speciale effecten.
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Regie:
Lucas Tomaz Neves &
Leonardo Granado
Genre:
Thriller/Drama
Cast:
Eduardo Tocha…
Alfie Zimmer
Leonardo Horta…
Truck driver
Milly Viana…
Front desk girl
Jaar van uitgifte:
2015
Speelduur:
18 min 02 sec
Film gebaseerd op:
Al wat je bemint, zal
worden weggevoerd
(uit: Alles is eventueel)
Trailer:
Klik hier!
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Tudo que você ama lhe será arrebatado
is een Braziliaanse Dollar Baby-verfilming van “All that you
love will be carried away”.
Over de film:
Alfie Zimmer is een eenzame vertegenwoordiger, die veel
voor zijn werk reist. Doordat hij door zijn werk veel onderweg is, heeft hij een bijzondere hobby opgepikt: hij verzamelt de bijzondere graffititeksten die hij in openbare toilethokjes aantreft in een blocnote.
Alfie is verre van gelukkig, en denkt regelmatig aan zelfmoord. Als hij op een avond opnieuw incheckt in een hotel,
is de maat wat hem betreft vol. Hij pakt zijn pistool en besluit de trekker over te halen. Maar de gedachte aan de reactie van mensen op zijn verzameling graffititeksten weerhoudt
hem ervan om een onomkeerbare beslissing te nemen. Hij
besluit het lot te laten beslissen over zijn verdere leven: hij
gaat voor een donker flatgebouw staan en telt af vanaf 100. Als er een licht aangaat vóórdat hij
bij nul is, zal hij proberen een boek te publiceren met de teksten. Als hij bij nul komt, zal hij
zelfmoord plegen.
Mijn mening:
Het regisseursduo Neves/Granado heeft zich weliswaar enkele vrijheden gepermitteerd ten aanzien van Kings brontekst, maar zij weten de essentie van het indrukwekkende verhaal fantastisch
te grijpen.
Hoofdrolspeler Tocha zet een zeer overtuigend personage neer, waardoor je als kijker erg met
hem meeleeft. Het is knap om te zien hoe hij de worsteling die Alfie doormaakt weet over te
brengen; King beschrijft daarvoor veel gedachtes
en innerlijke gevoelens, terwijl Tocha deze depressiviteit
door middel van subtiele bewegingen en oogopslagen
moet tonen.
De andere acteurs doen overigens ook prima werk, maar zij
raken wat op de achtergrond
door de vakkundige Tocha.
De film heeft overigens wel wat ruwe randjes; met name het geluid laat op een aantal plaatsen
wat te wensen over. Ook de ietwat fletse kleuren hadden wat meer levendig mogen zijn. Daar
staat tegenover dat de zelfmoordscène zeer doeltreffend is, waarbij de combinatie van filmbeelden en geluidseffecten de kijker een onheilspellend gevoel geeft.
Op de filmposter is te zien dat de film al diverse nominaties en prijzen in de wacht wist te slepen. Ik verwacht dat daar nog wel een paar prijzen aan toegevoegd zullen worden.
Voor liefhebbers van niet-Amerikaanse korte films is dit
een mooie verfilming van een emotioneel dieptreffend
verhaal. Een aanrader dus!
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www.stephenking.nl
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Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
Het Forum
Facebook
Kings Things
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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.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een
Dollarbaby Film Festival, of bezoeken een boekenmarkt of
zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen.
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.
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