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Win boeken van Johan Deseyn & Chris Bossers van Kramat!
Junior Monster Boek 7 special met interviews!
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In deze Kings Things hebben we wat uitgaven van uitgeverij Kramat in het zonnetje gezet. Zo kun je behalve een recensie van het Junior Monster Boek 7 lezen,
deze uitgave ook winnen! En je leest een interview met twee winnaressen die
meededen met een schrijfwedstrijd van Kramat, en zo in het boek gepubliceerd
werden. De nieuwe wedstrijd gaat ook van start, en we geven ook nog eens boeken weg van Johan Deseyn en Chris Bossers!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2418 fans
2207 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Dat is alvast een leuk begin… Verder lees je ook meer over wat nieuwe Kinguitgaven die we vonden, hebben we het laatste nieuws voor je en natuurlijk ook boek–
en filmrecensies. Verder hebben we een mooi overzichtje voor je welke verfilmingen er nu nog zouden moeten uitkomen. Het stemt hoopvol, want er zitten best
wat interessante remakes bij!
Er is ook weer een nieuwe Luckey Quarter en Movie Mistakes te lezen, en de
Collectable deze maand is 22/11/63.
November is ook de maand dat overal (behalve in Nederland) Elevation uitkomt. Nog even doorbijten tot het voorjaar voor we dat in het Nederlands kunnen lezen, maar
dat kunnen we wel vanaf 23 november doen onder het
genot van de samenwerking van King met Chizmar in
Gwendy’s Knoppen Kist. Bestel het nog snel in de Fanclubshop want de fanclub krijgt ook van House of Books
voor elk verkocht exemplaar een percentage. Daarmee
vullen we ons kasje en betalen er bijvoorbeeld de kosten
van de website of de kraam op een boekenmarkt van.
Voor je het weet is het alweer Sinterklaas of Kerst… of al
2019… Volgende maand verschijnt een dubbelnummer voor
de maanden december/januari.
Dus voor nu, veel leesplezier met de nieuwste Kings Things!
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 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 rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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1 april! Kikker in je bil!

Eli Roth’s History of Horror
We schreven op facebook al over de plannen voor deze
enge trip naar het verleden, waarin Eli Roth een hele
lijst met verhalenvertellers als Stephen King (maar ook
Quentin Taratino, Jordan Peele, Jason Blum, Linda
Blair, Jamie Lee Curtis en nog véél meer) samenbrengt
om de grootste horrorthema’s te verkennen en inspiraties en worstelingen uit het verleden en heden te
onthullen. Elke aflevering duurt een uur, en laat zien
hoe horror is geëvolueerd, welke impact het had en
waarom fans zo graag bang worden gemaakt. En nu is er
een trailer! King praat over Night of the Living Dead.

Nieuwe uitgaven gevonden
En toen werden we getipt door een fan en vonden we
ook nog zomaar wat nieuwe uitgaven. De Mr. Mercedes
trilogie wordt volgende maand verwacht in een bundel,
maar in augustus heeft Luitingh Sijthoff een POD-versie
(Printing on Demand — wordt dus gedrukt op het moment dat deze door jou besteld wordt) uitgebracht met
ISBN 789021023281.
In oktober is bij Veldboeket Lektuur in de serie
Literaire Thriller Collectie ook Mr. Mercedes
verschenen, met ISBN 9789021022345.
En ook vonden we Bazaar van Boze Dromen in een PODuitvoering, die al sinds mei verkrijgbaar moet zijn, met
ISBN 9789021022925.

Church
Dit is de nieuwe Church, uit de
remake van Pet Sematary. Volgend
jaar wordt deze op het grote
scherm verwacht, en hij lijkt totaal
niet op zijn voorganger uit 1989.
Die was namelijk helemaal grijs,
maar deze Church lijkt wat meer op
de kat die is gebruikt voor de originele cover van het boek. Net als in
1989 spelen verschillende katten de
rol van Church. Melissa Millet is
een kattentrainer uit Ontario die er
voor zorgde dat alle katten op hun
best presteerden. Ze trainde de
vijf beestjes in de laatste twee
maanden en dat was zo gemakkelijk nog niet. Katten laten zich
maar moeilijk trainen, omdat ze
slimmer zijn dan honden, aldus
Millet. De beestjes hadden een
buitenhok zodat zij lekker konden
spelen in de pauzes, en werden
ontzettend verwend. Maar een van
de katten bleek een echte diva, die
uiteindelijk in een privé-trailer, weg van de andere katten gehouden moest worden. Bekijk hier de trailer!

Elevation
We melden het hier nog maar eens, omdat Elevation
natuurlijk volop in de picture staat online: House of
Books heeft besloten om eerst Gwendy’s Knoppen Kist
uit te geven in november, en de vertaling van Elevation
op te schuiven naar voorjaar 2019. Als je dus niet in het
Engels leest, moet je nog even wachten… Hiernaast
alvast wat ‘lekker-makertjes’….
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Snakebite Andi in Doctor Sleep
Emily Alyn Lind heeft de rol van Snakebite Andi gekregen, in Doctor Sleep. Eerder deed ze mee in tv-serie
Code Black, Revenge en Rush Hour, en was ze te zien in
J. Edgar als Shirley Temple.
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Boeken winnen van Kramat auteurs
Monsterboek 7 winnen?

Kramat prijsvraag

In deze Kings Things lees je de recensie van het Junior
Monster boek 7, en ook interviews met twee jonge winnaressen die nu zijn gepubliceerd. Nu ben je vast heel
erg enthousiast geworden en wil je die mooie verhalen
ook lezen?! Dat kan, want we mogen van Kramat maar
liefst drie exemplaren weggeven! Bovendien krijg je er
nog een gave boekenlegger bij.
De elf Halloweenverhalen in dit boek zijn geschreven
door Nico De Braeckeleer, Rob Baetens, Johan Deseyn,
Tamara Geraeds, Marina Defauw, Ronald Verheyen, Bart
Mertens, Karel Smolders, Tom Bergs & Kris van der
Sande, Marie Uiterwijk en Hanne Goorickx.
Ben jij of ken jij iemand van 10 jaar of wat ouder die
van griezelige verhalen houdt?! Stuur dan voor 20
november a.s. een mail naar fanclub@stephenking.nl
(JMB7 in de omschrijvingsregel) en vermeld daarin
behalve je naam en adresgegevens ook waarom jij of
die persoon het boek zou moeten winnen. Eind volgende
maand maken we bekend wie de winnaars zijn.
Of misschien wil je zelf wel een spannend verhaal
schrijven, blader dan even naar de pagina met de wedstrijd voor het 8e boek in deze Kings Things.

Kramat maakt uiteraard ook boeken voor volwassenen.
Zo hebben ze een heerlijke imprint die ‘suspense’ is
genoemd, en waar behalve spanning ook vaak een
bovennatuurlijk tintje in is verwerkt dat het nog net
even spannender maakt. Kramat gaf ons van elk boek
2 exemplaren om Stephen King fans mee blij te maken!
Bangkok Blues van Chris Bossers
Commissaris
Willy
Vercammen
neemt je mee naar de gore onderwereld van een grote stad waar
alles mogelijk is en niets is wat het
lijkt… Een Mexicaans drugskartel
ontketent een meedogenloze oorlog tegen een Antwerpse bende die
ladingen coke heeft gestolen. Daarbij loopt een douanier in het vizier
die geholpen heeft de drugs te
doen verdwijnen.
De corrupte Commissaris Willy Vercammen wordt met het onderzoek
naar 'de opruiming door de Mexicanen' belast. Dit leidt
hem naar Bangkok, waar hij belandt in de onderwereld
van deze grote stad…
Beest van Chris Bossers
Een bizarre wereld van sm-clubs en
dating sites...
In Antwerpen aast een moordzuchtige sadist op eenzame vrouwen.
Commissaris Willy Vercammen, de
meest corrupte en gewelddadige
speurder van het land, wordt met
het onderzoek belast. Dit leidt hem
naar de bizarre wereld van smclubs en dating sites. Daarnaast
moet hij zijn eigen zaakjes regelen, zoals zijn werk voor een excentrieke kunstverzamelaar en de zorg voor een ontsporende kleinzoon. Maar Willy pakt het op zijn heel eigen,
drieste manier aan…

Hoe doe je mee?
Wil je een van de Suspense-boeken hier rechts winnen? Stuur voor
20 november a.s. een mail met je naam en adresgegevens, en de
titel van het boek dat je wilt winnen, naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel: Kramat suspense.
En geef antwoord op de volgende vraag: Welke kleur heeft de
balie van Kramat als zij op beurzen staan? Het is ook een van de
huiskleuren van de Stephen King Fanclub… Kan niet missen dus!
En volgende maand geven we nog twee
boeken weg van Kramat: Nico de
Braeckeleer’s boek ADEM.
Pagina 4

Westhaven van Johan Deseyn
In deze duistere thriller: Het
plattelandsdorpje Westhaven in
Kansas
krijgt
onaangekondigd
bezoek van een meisje dat zich als
Sela Wincer voorstelt. Haar innemende manier om met de mensen
om te gaan en haar oogstrelende
uiterlijk zorgen ervoor dat zij
ogenblikkelijk de harten van alle
inwoners steelt. Ze slaagt er zelfs
in zich permanent te vestigen.
Vanaf haar aankomst krijgt het
dorp echter te maken met onregelmatigheden die, naarmate haar aanwezigheid
blijft duren, steeds meer hallucinantere en
dodelijkere vormen aannemen. Uiteindelijk
blijkt dat Sela niet is wie of wat ze beweert te
zijn. Door haar toedoen krijgen de nietsvermoedende dorpelingen af te rekenen met een onvoorstelbaar
kwaad dat zich op verrassende manieren in Westhaven
verspreidt en een heus cataclysme dreigt te worden.

1 april! Kikker in je bil!
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Vorige maand moest je ons laten weten wie het eerste slachtoffer van Cujo was,
en we noemden een paar namen. Als je Gary Pervier, antwoord D dus, had
gekozen zat je goed! Dus niet Joe Chambers, zoals toch wel veel fans dachten.
Lees Cujo nog maar eens, dan kom je het weer tegen :)
Het goede antwoord kwam ook van Monique van
de Laar uit Eindhoven.
De grap van Gert Erauw en Als je me niet kunt
horen van Jack Lance komen zo snel mogelijk
naar je toe!

Prijsvraag November
Zoek 5 verschillen in de Pet Semetary posters

Tip: vergroot de foto om makkelijker te zoeken. Stuur de gevonden antwoorden vóór 20 november
2018 naar fanclub@stephenking.nl. Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag november’ en vergeet
ook je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!
Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1.
Grim en Schaduw — Jon Skovron (leesexemplaar)
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2.

Poppenhuis — David Hewson (leesexemplaar)

3.

De Kerstezel — Frits Spits (Nieuwjaarsgeschenk van de uitgever 2016 nieuw met CD).

NOVEMBER

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever
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WORDT VERWACHT NEDERLAND
Datum:

Soort:

Details:

4 oktober

midprice

Schone Slaapsters midprice
editie voor 15 euro, HOB
9789044355307

november

paperback

Mr Mercedes trilogie in 1 band.
9789024583065
voor 15,00 euro LS

30 oktober

Paperback
(POD)

ISBN 9789021023649 POD versie
vanaf 20,99. LS

23 november

hardcover

Gwendy’s Knoppen Kist
9789044354980 voor 16,99 HOB
Pre-order in de fanclubshop!

juni 2019?
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten en 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. Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala).
Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door
— zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw
portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag
gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!
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Films in ontwikkeling

Met welke films is men nog bezig?
Oftewel: ons verlanglijstje...
•

Pet Sematary — 5 april 2019

•

IT: Chapter two — 6 september 2019

•

Doctor Sleep — januari 2020

•

In the Tall Grass 2019

•

The Stand tv–serie 2019

Nog geen datum van bekend:

•

The Tommyknockers

•

The Talisman

•

Revival

•

Lisey’s Story

•

Suffer the little children

•

Hearts (in Atlantis)

•

Rose Madder

•

Drunken Fireworks

•

Firestarter

•

The Jaunt

•

Salem’s Lot

Veel van deze verhalen zijn al eerder verfilmd, en
krijgen dus een remake, zoals Salem’s Lot, Firestarter,
Hearts in Atlantis, The Tommyknockers, The Stand, Pet
Sematary en It.
Pagina 8

1 april! Kikker in je bil!

Van de films waarbij nog geen datum bekend is
gemaakt, is soms alleen een aankondiging gedaan. En
ook dat is soms al heel lang geleden, zoals die van
The Talisman. Steven Spielberg heeft de rechten, maar
zal waarschijnlijk niet regisseren. Nu is Josh Boone
in 2017 genoemd om het script te schrijven maar daarna
bleef het weer stil en nog steeds geen geplande datum
bekend gemaakt.
Voor Salem’s Lot is zelfs nog geen producer gevonden,
maar het nieuws dat er een film zou komen is gebaseerd
op een quote van King zelf in een interview.
The Jaunt is een verhaal uit Duistere Krachten, en was
eerst in 1981 te lezen in The Twilight Zone Magazine.
Sinds 2015 is bekend dat Andy Muschietti er mee bezig
ging, maar die is nog bezig met de remake van IT….
Blumehouse Production en Universal Studio’s zijn net in
de eerste fases voor Firestarter. Farih Akin regisseert
en Scott Teems zal het script schrijven.
James Franco speelt een rol in Drunken Fireworks,
maar is ook producent. Het script wordt geschreven
door Matt Ragar, maar verder is er nog niets bekend.
Van Rose Madder wordt al sinds 2011 gezegd dat er een
verfilming komt. Filmscriptschrijver Naomi Sheridan is
eraan gekoppeld, maar daarna werd het heel erg stil…
James Wan is producent van de remake van The
Tommyknockers, die nu als film en niet als tv-serie zal
worden gemaakt.
Van Revival is ook nog niet veel bekend gemaakt, behalve dat Josh Boone zou gaan regisseren. Dat doet hij ook
voor Lisey’s Story, en ook hier zijn nog geen details
bekend.
Suffer the little Children zou door Sean Carter tot
script worden omgezet, maar ook hier nog geen verder
nieuws.
De verfilming van Hearts is gebaseerd op het verhaal
Harten in Atlantis, terwijl de eerdere verfilming met
Anthony Hopkins en Anton Yelchin uit 2001 de basis
vond in Lage mannen in Gele Jassen, ook uit dat boek.
Sinds 2016 staat Johannes Roberts als regisseur gekenmerkt, maar er is verder geen nieuws naar buiten gebracht.
Van de films met datum genoemd hiernaast, vind je
regelmatig berichten bij onze nieuwtjes. We houden je
op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen!
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Ineke, en hoe komt dat zo?
Ik ben denk ik sinds mijn 12e fan van Stephen King. Dit kwam door de films Carrie en Christine. Ik
vond deze film zo spannend. Daarna ben ik Stephen King gaan lezen. Ik heb een aantal korte verhalen gelezen, maar ook omvangrijke werken zoals Cujo.

Werk: ambtenaar
Leeftijd: 49

Woonplaats: Groningen

Wat is je favoriete boek en waarom?
It is op dit moment mijn favoriete boek. Ik heb dit vorig jaar in één ruk uit gelezen. Het uitdiepen van alle verschillende personen in het boek vind ik goed uitgewerkt. Dit boek heeft mij niet
één keer verveeld. Ik verwacht dat ik dit boek vaker zal lezen.

Ineke van
Maurik

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!
Ineke krijgt het boek
Insomnia uit haar
wensenlijstje, en het
boekje Als je me niet
kunt horen van Jack
Lance thuisgestuurd.

Wat is je favoriete film en waarom?
It is op dit moment ook mijn favoriete film. Ik vind discussies over welke versie het beste is geweldig. Ik kan niet wachten op het tweede deel van It in de nieuwe versie in 2019. Ik begrijp dat
je in een film niet alles uit het boek kan weergeven. Daarom is het spannend om te zien welke
componenten uit het boek in de film terecht komen.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik mis nog veel boeken en films uit mijn verzameling. Het volgende boek dat ik ga lezen is denk
ik Bezeten Stad of de Beproeving. Ik probeer zoveel mogelijk oud en nieuw werk van Stephen
King te lezen. De film die ik nog steeds niet gezien heb is Bezeten Stad.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik houd van 'gore' thrillers. Ik vind de boeken van Chelsea Cain heel goed. Maar de reeks van Cody
McFadyen vond ik ook heel goed.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik zocht de achtergrond van het boek Mr. Mercedes. Vaak lees je dezelfde informatie. Bij jullie
vond ik wat extra informatie.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Ik heb twee vragen. Zou hij het niet leuker hebben gevonden als It een serie was geworden waarbij de personen nog dieper uitgewerkt worden? Wat heeft hem geïnspireerd om jaren na het
verschijnen van The Shining Dr. Sleep te schrijven?
Wat zou je graag zien gebeuren?
Ik zou het leuk vinden als Stephen King bij de fanclub wordt uitgenodigd. Ik zou het leuk vinden
om hem te ontmoeten.
Heb je nog tips of suggesties?
Als tip zou ik meer Stephen King merchandise willen zien.
Zijn we je iets vergeten te vragen?
Ik vind het jammer dat ik niet de meest recente artikelen kan lezen. Ik moet dan (geloof ik) een
jaar wachten. Is het een optie om bij een betalend lidmaatschap sneller deze artikelen te raadplegen?
Redactie reactie:
Dat is misschien een foutje dat wel meer lezers maken… dus die leggen we graag uit!
Het lopende jaar archief heeft een wachtwoord, zodat we zien hoeveel mensen ongeveer met
ons meelezen. Het is ook fijn om aan bijvoorbeeld de uitgevers te kunnen vertellen dat recensies
van hun boeken, of berichten over prijzen die we mogen weggeven gelezen kunnen worden door
een flink aantal fans.
Maar als je bent ingeschreven op Kings Things, en de
Kings Things uit het lopende jaar (2018) wilt lezen, kun
je op die ene map gewoon inloggen met het wachtwoord dat je opgestuurd krijgt zodra je de eerste Kings
Things ontvangt. En als het wachtwoord verandert, krijg
je dat automatisch opgestuurd en kun je weer met die
user en dat wachtwoord de hele map bekijken.
Je hoeft dus zeker geen jaar te wachten, en wij willen
er natuurlijk ook geen geld voor vragen!

Hoe lees je de
meest recente
Kings Things uit
2018?

En nog een belangrijk punt als je via de telefoon Kings
Things wilt bekijken: vul dan de URL van de pdf in je browser in, die in de mail staat. Dan opent
deze het bestand gewoon.
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Het gezicht van de postbode...

Castle Rock op DVD

Sommige
bestellingen
uit
de
fanclubshop
(www.stephenking.biedmeer.nl) zien er zo uit…
En nee, we verkopen geen bijlen... schrik dus maar niet
als je paraplu wordt bezorgd…

Goed nieuws voor de mensen die de serie nog niet
hebben kunnen zien... Castle Rock komt op DVD en ook
op 4K en Blu-ray. Hopelijk waait het ook over naar Nederland.

Popsy
Filmmaker Jon Mann en acteur Rob Ramsay hebben de
laatste maanden aan de verfilming van Popsy gewerkt.
Ze filmen nu, in oktober, in New Brunswick. Als King je
de rechten geeft, moet je het gewoon doen, aldus
Ramsy. Terwijl ze wachten op het bericht of King hun
korte verfilming leuk vindt, gaan ze vast maar beginnen
met een volgend verhaal (niet van King).

Stephen King in
zijn jonge jaren
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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles
Een vaak gehoorde kreet binnen de ‘Stephen King gemeenschap’: “Er is in ons land weinig animo voor de gelimiteerde Nederlandse hardcover boeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. Hoe anders is het in Engeland
(UK) en in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, zijn
deze binnen no time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/
Dollars… Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft… daarom
laat ik je graag eens kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de

Collectible 11/22/63
11/22/63 (22-11-1963) verscheen in 2011, de uitgeverij was Scribner (US). Er werden 1000 Signed Limited Editions uitgebracht waarvan 850 in de publieke verkoop gingen. De prijs was $150.Het boek had een Dustjacket,
maar geen paginagrote illustraties en geen slip/traycase.

Signed Limited Edition met de felbegeerde ‘krabbel’!
De handtekening van Stephen King staat op een blanke pagina en dus niet op een aparte signeerpagina. Deze
editie is niet genummerd en er zit een dvd bij het boek met een documentaire die door King wordt begeleid.
Later verschenen er verschillende slip/traycases op de markt. De één nog mooier dan de andere; zowel de verzamelaars van de Trade Editions als de Signed Limited Editions konden een case aanschaffen om hun uitgave in
op te bergen.

v.l.n.r. Slipcase en traycase van Cemetery Dance (US) en traycase van The Overlook Connection Press (US)
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The Stephen King Collectibles

1 april! Kikker in je bil!

Links de slipcase en hieronder
de traycase van Dolso (US)

De cases van Dolso (US) zijn van hout gemaakt. Het zijn ware kunstwerken die helaas niet goedkoop zijn, maar
je verzameling wel een extra dimensie geven. Op https://www.bookslipcase.com/ zie je hun assortiment.
Tenslotte zie je hieronder ook een prachtige traycase van The Collector (http://ww.stephenkingcollector.com/).
De voorkant is gemaakt van linnen en de binnenkant is vrij bijzonder. Er zit een
krantenartikel bij dat aan de ene kant vermeldt dat JFK is vermoord. Als je
dit eruit haalt en omdraait, heeft JFK de aanslag overleefd. Als je het boek hebt
gelezen, snap je deze originele verwijzing. De Signed Limited Edition is nu ongeveer $400 waard.
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The Stephen King Collectibles
Hodder & Stoughton (UK) bracht in 2011 een Limited Edition (700) uit ter waarde van £100. Deze editie
heeft een facsimile (replica) handtekening van Stephen King en een bonus-dvd (zie de US-editie). Oorspronkelijk kwam deze uitgave zonder Dustjacket, maar men kon deze later bestellen bij PS Publishing (UK).

De UK Limited Edtion van Hodder &
Stoughton met DVD

Een slipcase van Cemetery Dance (US)
voor een UK Trade uitgave

Boven de Dustjacket voor de Limited
Edition van Hodder & Stoughton (UK)
en links de replica handtekening
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The Stephen King Collectibles
Na al het Amerikaanse en Engelse ‘boekengeweld’ nu eindelijk een Limited van eigen bodem!
Luitingh-Sijthof bracht in 2011 een genummerde oplage van 1000 exemplaren. Deze hardcover editie heeft
een Dustjacket, maar geen slipcase.

Hierboven de rug van het boek zonder Dustjacket en onder
de volledige Dustjacket
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The Stephen King Collectibles
Hieronder mijn eigen exemplaren. Ik heb ervoor gekozen om een slipcase te laten maken voor de Nederlandse uitgave.
Van links naar rechts de Limited van Luitingh-Sijthof (NL), de Limited van Hodder & Stoughton (UK), de
Trade van Scribner (US) met een traycase van Cemetery Dance (US) en de Trade van Scribner (US) met een
Flatsigned handtekening in een traycase van The Collector (US).

Terminologie:
Slipcase; Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase; Box waar je het boek inlegt, ter bescherming.
Dustjacket; Stofomslag om het boek.
Gift Edition; Een ‘opstap-exemplaar’ in een (meestal) grote oplage.
Deluxe Special Edition; Een ‘opstap-exemplaar’, niet genummerd en niet gesigneerd in een (meestal) grote
oplage.
Deluxe Special Edition Numbered; Een genummerd exemplaar dat meestal is gesigneerd door de artiesten die
de illustraties verzorgen.
Deluxe Special Edition Lettered; Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid
met een letter (bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties
verzorgen.
Remarque; De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek
getekend.
Portfolio; Verzameling illustraties van artiesten die los verzameld zijn en in een exclusieve map te koop
worden aangeboden.
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Junior Monsterboek 7- Nico De Braeckeleer e.a.
Als grote fan van Paul van Loon en R.L. Stine ben ik
altijd blij wanneer ik de mogelijkheid krijg om
griezelverhalen voor kinderen te recenseren. Het
Junior Monsterboek 7 is, zoals de naam zegt, reeds
aan zijn zevende editie toe. In deze editie staan elf
korte verhalen van diverse schrijvers waaronder de
twaalfjarige winnares van hun schrijfwedstrijd,
Hanne Goorickx.

Lees interviews met
Hanne Goorickx en
Marie Uiterwijk op
de volgende pagina’s!

Het format is steeds hetzelfde. Je krijgt het
verhaal en daarna een soort van reclamepagina
over de auteur. Als deze andere publicaties heeft,
worden ze vermeld en vaak is er ook een link naar diens website. Zelf
ben ik geen fan van zulke toevoegingen, maar als ze storen, staat het de
lezer uiteraard vrij om deze over te slaan. Tussen de verhalen en auteurspagina’s door zitten grappige tips die met griezelverhalen te maken
hebben.

Wat onmiddellijk opvalt, is de mooie kaft. Het boek is uitgevoerd in een
hardcover-editie en heeft leuke illustraties en lettertypes. Dat trekt aan
waardoor je het boek zo van de planken neemt. Zodra je begint te lezen, zijn er bijna geen verrassingen. Zo goed als elk verhaal heeft een
heel voorspelbaar verloop omdat ze vaak aanleunen tegen de gekende
clichés. Gezien de doelgroep van het boek is dat echter geen groot probleem. Daarnaast valt het veelvuldig gebruik van spreektaal op.
Een vriend voor het leven: Vlot geschreven verhaal met een grappig
epiloog(je).
Welkom in hotel Halloween: Begint geloofwaardig en bouwt goed op
naar de climax. Daar verliest de schrijver plots grip op het verhaal en
lijkt het alsof hij te weinig plaats overhield voor wat nog moest komen.
Minder personages hadden waarschijnlijk ook geholpen.
De Halloween app: Geloofwaardig hoofdpersonage en logisch verloop
van het verhaal met een tof einde.
Klontje Suiker: Geschreven vanuit het perspectief van een leerkracht en
daarom een beetje de vreemde eend in de bijt. Wel zeer herkenbaar en
interessant geschreven, met een bevredigend einde.
De Halloweenclown: Het begin leest meer als een script waarin het
hoofdpersonage snel zaken opsomt zodat de lezer mee is met tijd en
setting. Daarna gaat alles veel vlotter met goed omschreven enge momenten en een leuke griezel in de hoofdrol.
Krimpkop: Het is niet duidelijk waarom het stukje ’26 oktober’ mee in
het verhaal zit, het komt later nergens terug en voegt niets toe aan het
verhaal. Daarnaast zijn er ook rare wendingen met het personage Keppe.
Het idee van het verhaal is wel leuk en wordt op sommige punten heel
goed uitgewerkt, maar op andere dan weer helemaal niet. Daardoor
leest het als een verhaal dat nog wat extra tijd om het punt te zetten,
kon gebruiken.
In rook opgegaan: Goede opbouw met een aantal spannende momenten, maar een beetje een teleurstellend einde omdat de motivatie van
Snikker niet duidelijk is (ondanks de uitleg van de schrijver).
De Gluiperd: Heel vlot en tof verhaal met een minder voor de hand
liggende griezel. Enige ongeloofwaardige vond ik de keuze van Alex
voor zijn eerste lawaaispullen. Daar kon ik me weinig bij voorstellen.
Snoep of ik schiet: Realistisch griezelverhaal met een lesje in moraal.
Wijkt af van de rest van het boek door dit realiteitsgehalte.
Een dag uit het leven van… een pompoen: Zeer leuke en originele
insteek met een eerder absurd dan een eng verhaal. Verfrissend!
Verbond met de duivel: Hier valt vormtechnisch onmiddellijk op dat
de dialogen achter elkaar worden geplaatst. Dat leest niet fijn. Bovendien lijkt het ook hier weer alsof de auteur het verhaal in een te klein
aantal woorden moest proppen. Het leest daardoor niet erg vlot, wat
jammer is gezien het gebruik van de legende over de Bokkenrijders.
Wel fijn is het duistere einde.
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Interview door Tinny

Interview Hanne Goorickx
1. Waarom ben je griezelverhalen beginnen schrijven?
Dankzij een boek van de schrijver Nico De Braeckeleer. Ik bezocht hem daarna op de Boekenbeurs in Antwerpen en
mijn mama vertelde hem toen dat ik ook graag schrijf. Daarop antwoordde hij dat uitgeverij Kramat een griezelverhalen-schrijfwedstrijd organiseert. Of dat dan misschien iets voor mij zou zijn? Thuis zocht ik er wat over op en
ik begon aan mijn verhaal. Daardoor merkte ik dat griezelverhalen heel leuk zijn, om te lezen én om te schrijven.
Sindsdien schrijf ik bijna alleen nog maar griezelverhalen.
2. Wie is je favoriete horrorschrijver?
Nico De Braeckeleer. Ik vind de beschrijvingen in zijn verhalen heel gedetailleerd, waardoor je je goed kan voorstellen hoe de personages zich voelen en hoe de enge wezens eruit zien. En ook de dialogen vind ik heel realistisch
geschreven; ik krijg er altijd het gevoel bij dat ik een dialoog aan het volgen ben die zich voor mijn neus afspeelt.
3. Waar haalde je inspiratie voor je verhaal?
Uit de oude legendes van de Bokkenrijders. Ik kende de verhalen al langer en deze mysterieuze bandieten pasten
helemaal in het idee dat ik had voor een nieuw griezelig verhaal.
4. Hoe ziet het ideale griezelverhaal eruit?
Volgens mij moet er zeker een gepaste sfeer zijn. De lezer moet, ook op “gewone” momenten, het gevoel hebben
dat er elk moment iets kan gebeuren. Als schrijver probeer je ervoor te zorgen dat de lezer het boek niet meer wil
wegleggen, dat jouw lezer écht wil weten wat er verder gaat gebeuren.
5. Welk verhaal vind je het beste in het monsterboek?
Mmm, best een moeilijke vraag. Ik vind ze allemaal wel leuk, maar als ik er toch eentje moet kiezen: ik genoot
heel erg van het verhaal “Een dag uit het leven van… een pompoen” van Marie Uiterwijk. Ik ben een grote fan van
haar pompoentrollen :-). Ze schreef een verhaal dat tegelijk grappig en griezelig is!
6. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je won?
Toen ik de eerste keer de Junior Monsterboek Schrijfwedstrijd won, kon ik het haast niet geloven. Ik had zeker een
half jaar aan mijn verhaal gewerkt, met het spreekwoordelijke “bloed, zweet en tranen”. Ik was superblij dat ik
gewonnen had en dat mijn verhaal in het boek mocht verschijnen! De tweede keer: idem dito! Opnieuw barstte ik
van vreugde gewoon in tranen uit! Het blijft nog steeds onwerkelijk. Opnieuw met mijn verhaal in een echt boek!
Joepie!
7. Wat wil je in de toekomst bereiken met het schrijven?
Ik hoop dat mensen mijn verhalen graag lezen en ervan kunnen genieten, zoals ik zelf ook kan genieten van een
goed, spannend verhaal. Dat lijkt mij het mooiste om te bereiken met mijn verhalen. Als ik er voor kan zorgen dat
mijn lezers ook de bibbers krijgen en bang zijn voor het monster met de puntige tandjes die ze uit hun bed komt
halen, dan ben ik in mijn opzet geslaagd.
8. Heb je al ooit een boek van Stephen King gelezen?
Ja, ik heb het korte verhaal De laatste laddersport gelezen. Ik ben ook nog maar twaalf jaar, dus mijn papa, ook
een King-fan, kiest een paar verhalen uit die ik al mag lezen. Ik mag ze nog lang niet allemaal lezen! Nog even geduld!
9. Wat vond je ervan?
Ik vind dat King echt goed spanning kan opbouwen, ook in de stukjes waarin er eigenlijk niets gebeurt. Hij geeft je
de hele tijd het gevoel dat er iets gaat gebeuren... Dat is ook al eng, want je fantasie neemt het over en je verzint
dan zelf wel allerlei enge dingen die kunnen gebeuren. Oh, en ik heb dankzij dit verhaal geleerd dat ik moet uitkijken met gammele ladders. Mmm, misschien iets voor een volgend verhaal.
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Interview door Tinny

Interview Marie Uiterwijk
1. Waarom ben je griezelverhalen beginnen schrijven?
Ik ben griezelverhalen beginnen schrijven omdat ik ze zelf graag
las. Ik heb een periode gehad, ik gok rond mijn elfde jaar, dat ik
constant enge verhalen las. Ik leefde er echt voor, ik vond het
geweldig. Na een tijdje vond ik dat de verhalen niet eng genoeg
waren dus begon ik wat te experimenteren. Toen zag ik de
wedstrijd van Kramat voorbijkomen en dan ging ik er serieus mee
aan de slag.
2. Wie is je favoriete horrorschrijver?
Mijn favoriete horrorschrijver is Anthony Horowitz.
3. Waar haalde je inspiratie voor je verhaal?
Uit dingen uit het dagelijkse leven, kleine dingen of een
magazine of het internet. Het nieuwste verhaal moest in het
thema Halloween zijn dus ben ik op het internet gaan zoeken naar
typische Halloween- en herfstdingen. Uiteraard kwam ik uit bij
pompoenen en dingen als geesten en trollen dus ben ik gaan
proberen die aspecten te combineren. En zo kwam ik uit bij
pompoentrollen!
4. Hoe ziet het ideale griezelverhaal eruit?
Spannend van begin tot eind maar gecombineerd met humor en
misschien een beetje liefde...
5. Welk verhaal vind je het beste in het monsterboek?
Van het JMB7 vind ik Klontje suiker het leukst.
6. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je won?
De eerste keer dat ik won, was ik voornamelijk verbijsterd. Ik kon niet bevatten dat ik gewonnen had, de tweede
of de derde plaats had ik wel verwacht, maar de eerste plek? Dat geloofde ik niet. Ik heb toen zeker drie dagen in
een roes rondgelopen, ik vond het geweldig.
7. Wat wil je in de toekomst bereiken met het schrijven?
Ik wil zeker een schrijfster worden van beroep, gecombineerd met journalistiek of het onderwijs. Ik hoop ooit een
boek van mezelf uit te geven, hoewel ik daar nu nog niet echt klaar voor ben.
8. Heb je al ooit een boek van Stephen King gelezen?
Spijtig genoeg heb ik nog nooit een boek van Stephen King gelezen, misschien dat ik er wel eens aan ga beginnen…

Helemaal enthousiast na het lezen van het Junior Monsterboek 7? Gek op griezelen? Schrijversbloed in je aderen?
Geïnspireerd door Hanne en Marie? Uitgeverij Kramat gaat ook voor 2019 op zoek naar jong schrijftalent.
De winnaar van de wedstrijd ziet zijn of haar verhaal in het nieuwe Junior Monsterboek. De tweede en derde prijs
bestaat uit een boekenpakket.
Ben je tussen de 10 en 17 jaar?
Schrijf jij mega-griezelige verhalen?
Ben je bereid om 2X te komen signeren op de Antwerpse Boekenbeurs?
Mag je foto worden gepubliceerd?
Dan kan je jouw griezelverhaal opsturen voor eind mei 2019 naar:
Uitgeverij Kramat
‘Monsterboek 8 Jury’
Hulsthoutsesteenweg 24
2260 Westerlo
Zorg er zeker voor dat je verhaal voldoet aan deze eisen:
Een griezelverhaal (liefst met monster of spook, mag ook humoristisch zijn. Geen bloed of ingewanden! Haha!)
Tussen 3500 en 6000 woorden
Insturen voor eind mei 2019
Korte biografie toevoegen + foto
Voor meer info kan je mailen: info@kramat.be of bellen: 016 680 587.
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Schrijfwedstrijd Kramat
Junior Monsterboek
In deze Kings Things staat een recensie van het alweer
7e Monsterboek dat uitgegeven wordt door Kramat.
Elders in deze Kings Things zoeken we zelfs nog drie
nieuwe eigenaars voor zo’n prachtige hardcover.
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Maar ook vertellen twee jeugdige schrijfsters hoe zij
het ervaren hebben om mee te doen. Hieronder vind je
alle regels voor zo’n wedstrijd. Als jij tussen de 10 en
17 jaar bent (of een creatief kind hebt van die leeftijd)
doe dan mee!
En wie weet interviewen we jou in 2019 over hoe jij het
vond om gepubliceerd te worden!
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door Chrissy

Rebound 1 - Enter van Willem Asman

door Chrissy
Oorspronkelijke
titel: Enter
Auteur:
Willem Asman
Uitgever:
Ambo | Anthos
Jaar van uitgifte:
2017
Aantal pagina’s:
343
ISBN:
9789026338519
Link/urls:
Uitgever
Lees een stukje

In 2006 was Willem Asman te gast op onze Fanclubdag, naar
aanleiding van zijn thriller De Cassandra Paradox (zijn debuut
over Amerika na 9/11). Dat is toen gerecenseerd in Kings
Things omdat we je de schrijver graag wilden aanraden, en zo
kwam hij terecht op deze fanclubdag, toen gehouden in de
gymzaal van een school in Utrecht. In de tussentijd heeft hij
nog veel meer boeken geschreven, waarmee hij zelfs een
Gouden Strop won dit jaar en ook genomineerd was voor de
Diamanten Kogel. En omdat dat bericht in het nieuws kwam,
bedachten we ons geen moment en maakten opnieuw contact,
dat het opsturen van de nieuwe trilogie tot gevolg had en die
we met heel veel genoegen recenseren. Heel binnenkort kun je
dus ook de recensies lezen van Rebound 2: Error en Rebound 3:
Exit.
De trilogie heet Rebound en Enter is het eerste deel. Ook beide
andere delen zijn er al. Het gaat over de geheime organisatie
REBOUND. Tyler dook zo’n dertien jaar geleden met haar dochter Charlie onder in
Amsterdam, nadat ze tegen haar man, Danny Miller, had getuigd in een rechtszaak.
Gar vertelt haar dat ze in het getuigenbeschermingsprogramma komen: Witsec, en
helpt ze naar Amsterdam. Maar Charlie komt erachter dat haar vader helemaal niet
dood is, en ze besluit naar hem op zoek te gaan. Dat gaat natuurlijk helemaal mis als
ze een afspraak maakt met iemand die meer informatie zou hebben waarna ze ontvoerd wordt. Tegelijkertijd vindt een aanslag op een US Marshall die ze kent plaats in
Miami, en bij Tyler gaan alle alarmen af. Ze gaat er gelijk vandoor en probeert haar
contactpersoon bij het getuigenbeschermingsprogramma te bereiken, maar daar kunnen ze niets over haar terugvinden. De moord
op de Marshall en de verdwijning van haar dochter zijn aan elkaar gerelateerd, maar hoe moet
ze haar dochter nu terugvinden?

Je plonst echt
van de ene
verrassing in de
andere!

Het mooiste van dit boek is dat je steeds op het
verkeerde been wordt gezet. Niets voortkabbelend beekje, dit is een woeste rivier vol onverwachte plotwendingen en waarbij je jezelf goed
moet vasthouden om niet te vallen! Je hebt
geen idee wie er wel en niet te vertrouwen
zijn, bent net zo onzeker als Tyler over wat er gebeuren gaat en het leest al net zo
snel weg. Je plonst echt van de ene verrassing in de andere! Asman kreeg het zelfs
voor elkaar dat ik halverwege even naar adem moest happen om wat ik las. Er gebeurde wat met een karakter dat ik vanaf het begin al gelijk mocht: ‘Oh, nee!’. Het leek
even mee te vallen (zucht van opluchting geslaakt), maar helaas liep het toch niet
goed af met dat karakter. Ik vond het echt jammer die persoon te moeten gaan missen op dat moment, want ik had hem graag nog wat meer leren kennen, maar de
schrijver weet hoe hij zijn lievelingen moet uitschakelen, maar ook hoe hij weer nieuwe erbij kan schrijven. Je interesse blijft gewekt door alles wat er gebeurt, het blijft
aannemelijk en korte hoofdstukken maken het makkelijk leesbaar.
Je leeft erg mee met wat je leest, het zit echt heel goed in elkaar en het is wel
belangrijk om boven elk hoofdstuk even te lezen over wie het gaat en waar deze is.
Dan raak je niet in de war omdat het verhaal dan ook even uit dat perspectief is
geschreven. Er zit een heel mooi ritme in het verhaal, en op volle vaart komt het
ongeveer halverwege het boek. Mijn ogen verslonden de letters op het papier! Het
einde was verrassend en toch nog onverwacht.
Aan het eind van het boek maak je vast kennis met de
personen uit het volgende deel, wat mij in elk geval
gelijk heel nieuwsgierig maakte naar het vervolg.
Ik heb dus al gezien dat in het tweede deel een nieuwe
hoofdpersoon zijn intrede doet, maar dat ook Tyler er
nog in voorkomt. Stikbenieuwd waar dat naar toe gaat!
Ik kan me overigens volledig vinden in de quote van
Charles den Tex die voorop op het boek staat: ‘Achter
elk geheim zit nog een geheim. Daarachter zit een
leugen. En daarachter zit een waarheid die je niet wilt
kennen.’
Als er iets een Mustread is, is het dit boek!
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Vriendschapsverzoek van Laura Marshall
Vriendschapsverzoek is het debuut van de
Britse auteur Laura Marshall en wordt voorgesteld als een zenuwslopende psychologische thriller. Na een cursus Creative
Writing schreef ze haar eerste succes.
Op de kaft staat een afbeelding van water
en daarin een stukje van een beeld van
natte haren, een fijn teasend beeld. Op en
onder de titel staan de zinnen: “Maria wil
vrienden worden op Facebook. Maar Maria
is dood. Toch?” Fervente facebookgebruikers zullen meteen aangetrokken worden door deze titel.
Het hoofdpersonage, Louise, een volwassen vrouw en alleenstaande moeder, krijgt via Facebook een vriendschapsverzoek
van een Maria. Doodnormaal lijkt dat ware het niet dat Maria
een klasgenote is uit haar schoolperiode die toen op mysterieuze
wijze gestorven is. Haar lijk werd weliswaar nooit gevonden …
En dan begint een verhaal van vroeger en nu ...
Verschillende personages uit vroeger en nu worden aan de lezer
voorgesteld. De ene krijgt al wat meer diepgang dan de andere,
een mooi evenwicht en je raakt meer en meer betrokken bij de
gebeurtenissen.
Je voelt tijdens het lezen ook dat de spanning opgedreven
wordt.
Je wordt nieuwsgierig gemaakt wat er met Maria gebeurd is en
wie er allemaal bij betrokken was.
Soms gebeuren er voorspelbare dingen maar de opbouw naar het
einde, het plot, was zeker leuk en verrassend om te lezen. In
deze fase van het boek krijg je het niet meer weggelegd.
Je krijgt als lezer op alle vragen een antwoord. Dat hoeft niet
altijd voor mij maar het verhaal heeft dit zeker nodig. Een zucht
als het uit is ...
Het moment van het verzoek, de teaser op de kaft, en wat dat
met Louise doet was eigenlijk meteen een beetje teleurstellend.
Dit belangrijke eerste stukje kon, denk ik, veel spannender beschreven worden. Ik verwachtte hier veel van. Misschien kwam
dat doordat het redelijk snel in het boek komt. Dat is enerzijds
goed. De spanning en het verhaal begint meteen, maar het personage Louise deed me nog weinig, dus echt heel betrokken zijn
lukte nog niet echt. Gelukkig evolueerde dit in de positieve zin.
Er werd, vaak per hoofdstuk, gewisseld tussen de twee tijdsperiodes 1989 en 2016. Dat maakte het overzichtelijk en afwisselend
om te lezen.
De schrijfstijl van dit boek deed me een beetje denken aan de
stijl van de boeken van Nicci French. Niet té ingewikkeld geschreven, hoofdpersonage is een vrouw die moet uitzoeken,
aangenaam om te lezen.
Thema van dit boek is duidelijk pesten en gepest worden en het
onzekere en lage zelfbeeld dat jonge, schoolgaande mensen
kunnen hebben en wat dat met hen doet, ook onderling. Hoe
volwassen pesters en slachtoffers met hun verleden omgaan is
goed en interessant geschreven.
Soms was Louise wel heel onzeker, ik betrapte me erop dat ik
tijdens het lezen vaak dacht dat ze overdreef met onzeker te
denken en dat ze wat meer voor zichzelf had mogen opkomen.
Wat de auteur denkt over Facebook is me ook duidelijk. Enerzijds wordt er “gelokt” met Facebook in de ondertitel, anderzijds lees je vaak hoe fout Facebook eigenlijk wel is, de gebruikers worden als “losers” voorgesteld. Na de zoveelste mening
van onder andere Louise weet je het wel.
In het begin had ik mijn twijfels over dit boek, maar gelukkig
had ik er meer plezier in vanaf ongeveer de helft. De personages
werden gaandeweg duidelijker en de spanning werd meer opgebouwd. Ik heb het graag gelezen.
Als je van de boeken van Nicci French houdt en je de tv-serie
Pretty Little Liars ,waarvan het thema ook pesten en mysterie
is, leuk vindt, is Vriendschapsverzoek zeker een aanrader.
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Nightflyers van George R.R. Martin
Nightflyers is een bundel met vier korte en twee wat langere sciencefiction verhalen van George R.R. Martin, bekend geworden met de boekencyclus Het Lied van
IJs en Vuur, die de bron vormt voor de tv-serie Game of Thrones.
Het titelverhaal Nightflyers laat ons kennismaken met een groep nerdy wetenschappers die op zoek zijn naar een mysterieuze beschaving, de Volcryn. Zij
hebben daarvoor het ruimteschip Nightflier gehuurd. Dit staat onder commando
van de geheimzinnige Royd Eris, die zich niet in het echt vertoont maar alleen
middels een hologram of via een audioverbinding. Al gauw blijkt dat er nog
iemand (of iets) op het schip aanwezig is, dat de expeditieleden bepaald niet
gunstig gezind is.

Jaar van uitgifte:
2018

In het wat makke verhaal Override lezen we hoe doden van een nieuw,
elektronisch brein worden voorzien en zo worden ingezet als gewillige en goedkope arbeidskrachten.

Aantal pagina’s:
350

Weekend in een oorlogszone is eigenlijk amper sciencefiction te noemen. Een man
wordt door zijn collega uitgenodigd om een weekendje een paintball-achtig
oorlogsspel te spelen. Er is één belangrijk verschil: bij dit spel wordt met scherp
geschoten …

ISBN:
978 90 245 8223 5
Link/urls:
Uitgever
Auteur

En zevenmaal: dood nooit een mens is een wat moralistisch, inquisitie-achtig
verhaal. Afstammelingen van de Aarde hebben een planeet gekoloniseerd waarvan
de oorspronkelijk bewoners, de Jaenshi, in een ontwikkelingsstadium ergens
tussen dier en mens zitten. De aardlingen voelen zich superieur en vernielen de
godsdienstige uitingen van de Jaenshi als hun dat te pas komt. Handelsreiziger
neKrol probeert de Jaenshi aan te zetten tot het gebruik van wapens om zich te
verdedigen.
Noch de veelkleurige vuren van een sterrenring is het naast het titelverhaal het
meest pure sciencefiction-verhaal. In het verhaal gaat het om de ontdekking hoe
de mens via sterrenringen (een soort wormgaten) snel naar afgelegen delen van
het heelal kan reizen.
In Een lied voor Lya tenslotte staan twee telepaten centraal die door de bestuurder van een door de mens gekoloniseerde planeet worden ingehuurd. Hun taak is
uit te zoeken waarom sommige mensen zich bekeren tot de dodelijke godsdienst
van de oorspronkelijke bewoners.
Het eerste wat mij opviel toen ik het boek opensloeg, was de colofonpagina,
waarop te lezen valt dat de verhalen in deze bundel tussen 1973 en 1980 geschreven zijn, en dat de bundel als geheel al in 1985 gepubliceerd is. De vermelding
‘nieuwe verhalenbundel’ op de website van Luitingh is dan ook wat gekleurd. Je
kunt je afvragen waarom de bundel pas 33 jaar na verschijning in het Nederlands
vertaald wordt. Is dit wellicht handig gebruik maken van het succes van de serie
Game of Thrones?
George Martin geeft aan Nightflyer geschreven te hebben naar aanleiding van een
uitdaging dat het hem niet zou lukken horror en sciencefiction in één verhaal te
verenigen. Dat is hem in het verhaal Nightflyer echter vrij goed gelukt. De angst
voor de ‘entiteit’ die langzaam maar zeker het ruimteschip en de bemanning in
zijn greep krijgt, is bijna voelbaar. Jammer is dat dit het aanvankelijke thema van
het verhaal (de zoektocht naar de Volcryn) in de weg zit, waardoor de zoektocht
totaal niet meer uit de verf komt. Ook slaagt Martin er niet in de lezer een band
met de personages op te laten bouwen (dat geldt overigens voor alle verhalen,
met uitzondering van Lied voor Lya). Wat daar m.i. aan bijdraagt is dat hij zeker
in het titelverhaal te vaak naar personen verwijst met hun functie in plaats van
met hun naam (“de linguïsten werkten samen”, “de psi-psych mompelde in haar
slaap”). De bemanningsleden leven daarnaast ook niet lang genoeg om er
überhaupt een band mee te krijgen. Dat het ook in een kort verhaal mogelijk is
om je te kunnen identificeren met een persoon, laat King ons toch regelmatig
zien, maar Martin is (of was althans in die tijd) die kunst blijkbaar nog niet
voldoende machtig. Positieve uitzondering is het verhaal Lied voor Lya, dat me
echt aangreep en aan het denken zette. Het verhaal draait om de essentie van
echte liefde, en de manier waarop Martin hier invulling aangeeft, vond ik echt
briljant. Niet voor niets heeft dit verhaal de prestigieuze Hugo-award gewonnen.
Nightflyer is in 1987 al eens verfilmd (ik heb de film niet gezien, maar volgens
recensies is het een wat middelmatige vertoning). Op korte termijn verschijnt een
nieuwe verfilming op Netflix in de vorm van een serie, en hoewel deze op de kaft
van het boek al vermeld staat als ‘Nu op Netflix’ was er ten tijde van het
schrijven hiervan alleen nog maar een trailer zichtbaar. Deze trailer laat overigens
vermoeden dat de serie behoorlijk uitgesponnen is ten opzichte van het originele
verhaal (wat ook wel logisch is als je van een verhaal van 100 pagina’s een serie
weet te maken).
Samengevat laat de bundel m.i. duidelijk zien dat fantasy meer het ‘ding’ is van
George Martin dan sciencefiction. De verhaallijnen zijn leuk bedacht, maar
beklijven niet echt, met uitzondering van Lied voor Lya. Dat laatste maakt dan
ook dat ik het boek toch met een ruime voldoende beoordeel.
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Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: Huh...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 King-films. Misschien heb je ze zelf gezien? Misschien
ga je nu juist de film nog eens kijken om te zien 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…

Hearts in
Atlantis
Korte inhoud van de film:
Als een vreemde man boven hen komt wonen, verandert het leven van een alleenstaande
moeder en haar zoon drastisch.
•

Wanneer Anthony Hopkins tegen de jongen praat, zit deze voor een spiegel. Je ziet
Anthony tegen hem praten maar in de reflectie van de spiegel klopt dat wat je ziet
en hoort niet met elkaar.

•

Feit foutje: Aan het eind van de film rijd Bobbie weg op zijn Schwinn Phantom. Hier is de film gedraaid, want
de standaard zit aan de rechterkant van de motor. En die hoort aan de linkerkant van de motor.

•

Wanneer je Bobby ziet zitten aan de keukentafel, luisterend naar zijn moeder die loopt te mopperen over hoe
zijn vader hen heeft achtergelaten, liggen zijn armen op de tafel. In de volgende scène houd hij zijn armen
opeens voor zich met zijn nieuwe biebkaart in de hand.

•

Wanneer Bobby afscheid gaat nemen van Carol zie je haar silhouet door een bedlaken heen. Ze pakt een
kledingstuk uit de mand, tilt dit een stukje op, maar laat haar armen zakken wanneer Bobby dichterbij komt. In
de volgende scène zie je dat ze naar Bobby kijkt met haar lege handen in de lucht.

•

In de scène waar Ted Carols arm verbindt, zie je een kegelvormige lamp achter Bobby. In de volgende scène is
deze verdwenen.

•

Nadat Carol in elkaar geslagen is zit ze met haar rug tegen een koffer. Maar in elke scène zie je dat haar haar
en haar strikken elke keer anders zijn.

•

Het moment dat Bobby Carol naar huis draagt nadat ze in elkaar is geslagen, is haar shirt niet bij haar rok ingestopt en zie je haar huid. Maar zodra Ted aan de slag gaat met haar arm, zie je dat ze een hemd aanheeft dat
keurig ingestopt is.

•

Aan de kant van de rivier waar Carol word geslagen, valt op een gegeven moment haar boek in het water en
valt dan dicht. Maar een paar seconden later zie je het opengeslagen drijven.

•

Wanneer Bobby zijn moeder smeekt om te mogen werken voor Ted, zegt ze ja en knoopt de schort om haar
middel vast. Maar in de volgende scène zie je haar weer opnieuw haar schort om doen.

•

In het begin van de film zie je Bobby, Carol en Sully rennen door baseballvelden richting het meer. Carol heeft
niks in haar handen, maar een scène verder heeft ze een witte zak in haar hand.

•

Bij de scène dat Bobby en Ted de Poolhal uitkomen zie je ze rennen door de regen om een taxi te halen die
verderop staat. Ondanks dat het erg regent zijn toch de ramen van de taxi naar beneden. En als je goed kijkt,
zie je dat de regen eigenlijk alleen maar valt net voor de camera langs.

•

Wanneer Bobby en Carol lastig worden gevallen door de pestkoppen, kijk dan naar het kapsel van Carol. Zie je
dat dit keer op keer verandert?

•

In de eerste scène leest Bobby de krant voor aan Anthony; de krant is helemaal open maar zodra de camera van
positie verandert, is de krant ergens onder geschoven. Maar dan verandert de camera weer en is de krant weer
helemaal opengeslagen.
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The Purge - the First purge

door Jeroen
In The First Purge kijken we
naar de oprichting van een
nieuwe politieke partij, The
New Founding Fathers of America (NFFA) en zien we de
allereerste avond waarop er
gezuiverd mag worden, een
periode van 12 uur waarin er
wetteloosheid van kracht is. De
hulpdiensten zullen niet uitrukken en moord en doodslag is
legaal en zal niet bestraft
worden. Dit alles bedoeld als
sociaal
experiment.
…......

Regie:
Gerard McMurray
Genre:
Actie/Horror
Cast:
Y’Lan Noel
Lex Scott Davis
Joivan Wade
en anderen
Film gebaseerd op:
The Purge (2013)
Jaar van uitgifte:
2018
Speelduur:
97 minuten

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een groot fan ben van de Purge films. De verhalen zijn op
zichzelf niet heel sterk, maar de beklemmende sfeer maakte in de vorige delen een hoop goed.
Ook werden de delen steeds beter, iets dat bij veel vervolgfilms nogal eens fout gaat. Dit deel
moet zoals de titel al doet vermoeden voor de allereerste film geplaatst worden. Er wordt hier
uitgelegd hoe het ooit zover heeft kunnen komen dat een Amerikaanse politieke partij deze
zuiveringen mogelijk heeft gemaakt.
In de eerste film werd daar heel kort
iets over gezegd.
De NFFA (New Founding Fathers of
America) komt aan de macht en gaat
samen met een psycholoog een
experiment aan om het geweld in
Amerika de kop in te drukken. Hier is
gelijk het grote verschil met de vorige
films, het betreft alleen Staten Island
in plaats van het hele land. De vorige
films moesten het echt hebben van de
beklemmende sfeer en de morbide
idioten en psychopaten die niets
liever wilden dan ongestraft moorden.
Het verhaal van The First purge is nog veel dunner en de beklemmende sfeer is zelfs helemaal
verdwenen. Er wordt geprobeerd een aantal politieke standpunten te verwerken die eigenlijk
stuk voor stuk mislukken. Verder zijn de
criminelen die juist niet mee willen doen
compleet ongeloofwaardig. Het hele jaar bezig
zijn met criminele activiteiten en dan die ene
avond dat het mag niet mee willen doen? Dat is
wel erg politiek ongehoorzaam. Ook is Staten
Island een erg klein eilandje. Als je niet mee
wilt doen had je gewoon kunnen vertrekken
voordat de zuivering was begonnen. Bij de
vorige delen was dat niet mogelijk want het
hele land deed mee, er was buiten je eigen
huis geen plek om je echt te verschuilen.
Wil deze film dan ook niet als een horrorfilm
betitelen, maar meer als een actiefilm. Na de
vorige delen had ik hoge verwachtingen, maar
deze film maakt dat helaas niet waar. Er staat
nog een vervolgfilm op het programma en op dit moment wordt er in Amerika een serie van The
Purge uitgezonden. Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet van deze zuiveringen af
zijn…....
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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 worden voorzien van
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze 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 dat 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 op
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

