Kings Things
Oktober 2018

Stephen King Fanclub Magazine

Interview met
J. Sharpe

Welk Stephen King
personage ben jij
volgens je
sterrenbeeld?

N

Kings Things
OKTOBER

2018

16E

JAARGANG

NR:

9

oktober 2018
In deze Kings Things meer over het boek Gwendy’s Knoppenkist, het boek dat wij
straks in november voorgeschoteld krijgen in plaats van de vertaling van Elevation, waar we nog wat meer geduld voor moeten uitoefenen. Uiteraard is dit alweer in de voorverkoop te bestellen in onze Fanclubshop! Met elke aanschaf via
de shop sponsor je het werk van de fanclub, omdat wij een percentage krijgen
van elke verkoop van de uitgeverijen.
We hebben
nog
leuk
crewnieuws:
onze
Mim
(van de Movie Mistakes)
is
deze
maand
getrouwd!
We wensen
Mirjam
en
haar Stefan
en
hondje
King
heel
erg
veel
geluk
samen!
Verder hebben we in deze Kings Things een gezellig en spontaan interview met
J. Sharpe (aka Joris van Leeuwen) over zijn nieuwe boek, Reflectie, dat we ook
recenseren in deze Kings Things. En wat denk je ervan om eens te lezen welk
Stephen King-personage je bent volgens je sterrenbeeld?
Verder weer een nieuwe Luckey Quarter, een prachtige illustratie, een nieuwe
collectibles en er zijn behalve het laatste nieuws ook weer nieuwe boek– en
filmrecensies te vinden.
Weer genoeg te lezen dus!
Veel leesplezier!
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!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2446 fans
2185 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel 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!

Gwendy’s Knoppenkist
Op 23 november verschijnt Gwendy’s
Knoppenkist (de vertaling van
Gwendy’s
Button
Box)
bij
uitgeverij The House of Books. Het
boek is in de plaats gekomen van
Elevation, dat in Nederland pas ergens in juni volgend jaar zal
verschijnen.
Het
hardcoverboek
heeft 176 bladzijdes en speelt zich af
in Castle Rock. King schreef het
samen met Richard Chizmar. Het zou
best wel eens kunnen zijn (maar dat
is niet geverifieerd) dat de uitgever
tot dit besluit is gekomen omdat de
serie Castle Rock in Amerika een
succes is en deze misschien ook wel
op
de
Nederlandse
televisie
uitgezonden gaat worden. Wij hopen het in elk geval,
maar nogmaals, nog geen officiële berichten hierover!
Met zijn 176 pagina’s is het geen heel dik boek. Het
gaat over het kleine plaatsje Castle Rock in Maine. Het
heeft al heel wat vreemde dingen gezien, en vreemde
bezoeken gehad, maar er is een verhaal dat nog niet
eerder werd verteld. Tot nu dan…
Er zijn drie manieren om bij het uitzichtpunt in het
plaatsje Castle Rock te komen: Route 117, Pleasant
Road en de zogenaamde Suicide Stairs. In de zomer van
1974 neemt de 12-jarige Gwendy Peterson elke dag de
trap, die stevig verankerd zit met bouten in de
bergwand. Als Gwendy op een dag bovenaan de trap op
adem staat te komen, wordt ze aangesproken door een
vreemdeling. Op een bankje in de schaduw zit een man
met een zwarte broek aan, een zwarte overjas en een
wit overhemd. Op zijn hoofd draagt hij een zwart
hoedje. Er zullen dagen komen dat Gwendy
nachtmerries heeft over dat hoedje. Koop het boek nu
in de Fanclubshop.

Foutje, bedankt!
Af en toe verschijnen er Groot Letter-boeken van King.
Maar bij de uitgeverij had ook iemand zijn bril niet op
denken wij. Er is een oplage verkocht waar de naam van
King niet goed op staat. Als je die toevallig hebt, ben je
een bofkont, want zodra de crew hiervan hoorde en ook
gelijk ging bestellen, was de foto al aangepast in die
winkel, en kregen we ook keurig het boek met de juiste
naam binnen. (Stiekem vonden we dat wel
jammer natuurlijk).

Gestarte opnames
De opnames voor het tweede
deel van IT zijn in volle gang
sinds begin september. Het
standbeeld uit het boek zit
er in ieder geval in…
Het is bevestigd dat King op
de set is geweest, en er
wordt gespeculeerd dat hij
weer eens een cameo zou
hebben in de film, maar dat is nog niet bevestigd. James Ranson, die de volwassen rol van Eddie Kaspbrak
speelt, vertelde dit in een interview aan Metro. De film
wordt volgend jaar september pas in de bioscopen verwacht. En scriptschrijver Gary Dauberman vertelde dat de rite van
Chüd in de film zit. Het is een belangrijk onderdeel in het boek, dat
het mogelijk maakt om ‘Het’ te
kunnen vernietigen.
Ook de opnames voor Mr. Mercedes
zijn gestart. Helaas is ook deze
serie nog niet op de Nederlandse
televisie te bewonderen. Wel kun
je Mr Mercedes al zien op Videoland. Elke maandag een nieuwe
aflevering!
Pagina 3

Joe Hill’s NOS4A2
Veelbelovend Joe Hill-nieuws: Zachary Quinto en
Ashleigh Cummings zullen de hoofdrollen spelen in
NOS4A2 (ofwel Nosferatu), het boek van Joe Hill (de
zoon van King). De serie zal in 2019 starten op het
Amerikaanse AMC.
Quinto heeft de rol van Charlie Manx, en Vic McQueen
wordt gespeeld door Cummings. Manx leeft van de
zieltjes van kinderen, en wat er van hen rest deponeert
hij in Kerstland, een enge plek in Manx’ verbeelding
waar het elke dag Kerst is, en niet gelukkig zijn tegen
de wet is. Vic probeert de slachtoffers te redden,
zonder haar verstand te verliezen of zelf slachtoffer te
worden.

Dollarbaby Willa
Willa, een kort verhaal van King dat je ook vindt in de
bundel Na Zonsondergang, wordt verfilmd als
Dollarbaby. De trailer is zojuist verschenen op
facebook.
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Je moest afgelopen maand de verhalen er tussenuit halen die King NIET schreef, en
de letters in de juiste volgorde zetten, die met elkaar ook weer een titel van een
King-boek vormden.
Als je het goed deed schrapte je uit de lijst: De helse wedstrijd (A), Prins van
de duisternis (D), Vlees en bloed (J), De laatste truc (L), De opstand der
handen (N), Tunnel van de dood (O) en Domein van de angst (Y).
Even husselen en dan komt er Joyland uit.
Dat wist ook Betty Jaarsma uit Drachten, en zij krijgt het Groene Kristal van
Esther Wagenaar toegestuurd. En we doen het boekje van Jack Lance er ook
nog eens bij! Gefeliciteerd!

Prijsvraag
Blaffende honden bijten niet…
Als de grote Sint-Bernardshond Cujo door een vleermuis wordt besmet met hondsdolheid, begint
voor Donna en Tad Trenton een nachtmerrie. Hoe dit afloopt lees je natuurlijk in Stephen Kings
boek ‘Cujo’.
Maar weet jij eigenlijk wie het eerste
slachtoffer van Cujo is?
A.

Steve Kemp

B.

Joe Cambers

C.

Roger Breakstone

D.

Gary Pervier

Stuur het juiste antwoord vóór 20 oktober 2018 naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag oktober ’ en vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we
je de prijs kunnen toesturen!

Geef ook aan welk van deze boeken je zou willen winnen:

Pagina 9

1.
2.

Grim en Schaduw — Jon Skovron (leesexemplaar)
De grap — Gert Erauw (leesexemplaar)

3.

Quarantine—Erik Betten
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1 april! K
ker in je
Deze
heel
zware
boeken
(moordwapens!) kregen wij op de
Deventer Boekenmarkt cadeau van
een
van
onze
schrijvende
buurmannen (bedankt Alex!) om weg
te geven aan Stephen King fans. Dat
doen we dan ook graag!
Het betreft de boeken Rune (twee-ineen) en de trilogie van de Duivel van
Adrian Stone, en een ORCS omnibus
van Stan Nicholls.
Dat is de moeite waard!
Je moest antwoord geven op een van
de volgende twee vragen:

- Voor een boek van Adrian Stone: Adrian is een pseudoniem. Wat is de echte (Nederlandse) naam van de auteur?
Dat is natuurlijk Ad van Tiggelen.
- Voor het boek van Stan Nicholls: In welke beroemde filmserie komen ORCS ook voor?
En dat is natuurlijk Lord of the Rings.
En door mee te doen ging je akkoord met het terugstorten van de verzendkosten (5,75) naar de
fanclub. De benodigde informatie hiervoor zit straks bij het boek dat we gaan opsturen naar de winnaars, en we hopen dat die het bedrag netjes naar ons terug overmaken. Dan kunnen we dit nog
heeeeeeeeel lang volhouden :)
Uit de hoge hoed zijn de volgende prijswinnaars gekomen:
Ivonne van der Meij uit Rijnsburg wint de Duivel-trilogie. Simon van Gelderen uit Drachten gaat er
vandoor met Orcs en Rein Nokkert uit Hoenderloo krijgt Rune thuisgestuurd.

Gratis als je wint of bij bestelling
In Deventer, tijdens de boekenmarkt, kregen we van
onze buurman Jack Lance (jullie welbekend van onze
fanclubdagen als je ons al wat langer kent), en hele
stapel Als je me niet kunt horen boekjes om weg te
geven. Ze vlogen de kraam af met elke verkoop, en een
idee was geboren…
Inmiddels zijn er zo’n 100 exemplaren gearriveerd bij
onze secretaris en we geven ze dus weer weg!
Iedereen die een prijs wint via Facebookacties of
Kings Things (bijv. met de prijsvraag, of met
bovenstaande actie) krijgt er zo’n boekje met drie
spannende korte verhalen bij.
Daarnaast krijg je ook een exemplaar als
je wat bestelt bij het boekwinkeltje
Stephen King Fans! Uiteraard kost je dit
geen extra verzendkosten. (NB: als je
bestelling net door de brievenbus past, en
er door het boekje wel extra verzendkosten verschuldigd zijn, stoppen we het er
standaard niet bij, maar kun je aangeven
of je het dan toch wilt hebben, en de
extra kosten betalen.) Van je bestelling
gaat altijd 10% naar de fanclubkas toe, en
bovendien krijg je dit boekje bovenop de
actie 5 halen, 4 betalen.
Hou ‘t zelf, of geef ‘t cadeau…
In deze pocket van 128 pagina’s die voor het eerst te
koop was tijdens Castlefest 2013 in Lisse, staan drie
verhalen.
Pagina 5

Als je me niet kunt horen:
Ciska is aan het tuinieren op de afgelegen boerderij van
haar ouders. Ze luistert naar een muziekje op haar iPod
en hoort verder niets. Achter haar rug leest haar vriend
op de ligstoel een boek. Als ze zich omkeert ziet ze dat
de keel van haar vriend is doorgesneden. Hij is
beestachtig vermoord en in zijn doodsangst moet hij
naar haar geschreeuwd hebben, maar ze heeft niets
gehoord. Vanaf dat moment is Ciska alleen met een lijk.
En met een psychopathische moordenaar, die haar opjaagt.
Slimme telefoon
Jaap is een buitengewoon succesvolle verkoper. Maar
dan krijgt hij het aan de stok met zijn mobieltje, dat
zijn leven gaat beheersen.
Er zit een kwade macht in
zijn telefoon.
The Great Fashion Store
Er is een nieuwe modezaak
geopend: The Great Fashion
Store. Ilse is trots op de
klantenkaart van deze winkel, die haar aantrekkelijke
kortingen belooft. Maar er
hoort ook een verplichting
bij: ze moet bij deze zaak
kopen, anders zal ze het
niet kunnen navertellen.
Meer informatie hier.

OKTOBER

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever
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Datum:

Soort:

Details:

juli 2018

paperback

Stephen King Biografie door Lisa
Rogak. 22,50 voor 352 blz.
9789024581528 LS
Koop dit bijzonder goed
leesbare en interessante boek in
onze fanclubshop!

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

23 november

hardcover

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

Juni 2019?
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1 april! Kikker in je bil!

Dr. Sleep
Abra Stone is een meisje dat het
‘tweede gezicht’ heeft in Dr. Sleep.
Ze zal in de verfilming worden
gespeeld door Kyliegh Curran (volgens
Deadline). Warner Bros verfilmt het
vervolg van The Shining. Mike
Flanagan schreef het script en zal
regisseren.
Ean McGregor is de volwassen Danny
Torrance, en ook zijn er belangrijke
rollen voor Carl Lumbly, Alex Essoe,
Zahn
McClarnon
en
Rebecca
Furguson als Rose the Hat die het voorzien heeft op
Abra Stone. Eerder was Kyliegh al te zien in The Lion
King op Broadway.

Pet Sematary Remake
In de versie uit 1989 van Pet Sematary speelde Andrew
Hubatsek de rol van Zelda, Rachel Creed’s zieke zusje
met hersenvliesontsteking (meningitis). In de remake
van 2019 zal Alyssa Brooke Levine deze rol op zich nemen.

Men is klaar met filmen in Montreal: de assistent van
regisseur Beau Ferris postte dit en plaatste er een foto
bij van John Lightow als Jud Crandall.

Pagina 7

Maximum Overdrive
Geen idee of de Blu-Ray straks ook in Nederland
verkrijgbaar zal zijn, maar er komt een collector serie
van Maximum Overdrive uit, waar heel erg veel NIEUWE
extra’s op staan. (bron)

•

Audio Commentary with Writer Tony Magistrale,
Author of Hollywood’s Stephen King

•

Audio Commentary by Actor and Comedian Jonah
Ray and Blumhouse Film Executive Ryan Turek

•

“Truck Stop Tales” Featurette – An Interview with
Producer Martha De Laurentiis

•

“Rage Against the Machines” Featurette – An
Interview with Actress Laura Harrington

•

“Honeymoon Horrors” Featurette – Interviews with
Actor John Short and Actress Yeardley Smith

•

“Maximum Carnage” Featurette – An Interview with
Make-Up Effects Creator Dean Gates

•

“A Kid in King’s Court” Featurette – An Interview
with Actor Holter Graham

•

“The Wilmington Factor” Featurette – A Look Back
at the Filming of Maximum Overdrive with Members
of the Production Crew in North Carolina

•

“Who Made Who?” Featurette – An Interview with
Murray Engleheart, Co-Author of AC/DC: Maximum
Rock & Roll

•

“Goblin Resurrectus” Featurette – The Restoration
of the Happy Toyz Golbin

•

Behind-the-Scenes Footage

•

Still Gallery

•

Theatrical Trailer

•

TV Spots
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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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Interview met J. Sharpe
J. Sharpe heeft weer een nieuw boek! Na het web van Senora, het duo Territoria (De kettingen van Amarath en De ring van Andor), Gebroken Geheugen (samen met Jos Weijmer),
Eden, Meedogenloos (samen met Melissa Skaye) en de absolute mindfuck Syndroom is er
weer een nieuw boek van zijn hand verschenen. Het heet Reflectie en in deze Kings Things
vind je een recensie ervan. Een leuke gelegenheid om Sharpe (aka Joris van Leeuwen)
eens wat vragen te stellen….
Wie is de schrijver Joris van Leeuwen?
Joris van Leeuwen is degene die achter het pseudoniem J. Sharpe schuilgaat. Een 31-jarige
rijinstructeur die in de late uurtjes spannende verhalen schrijft. De reden dat ik boeken
schrijf, is puur voor vermaak, en dan in eerste instantie mijn eigen. Als ik bezig ben met
een verhaal probeer ik nooit na te denken wat anderen ervan zullen gaan vinden. Mijn
ervaring is namelijk dat ik dan volkomen blokkeer. Dus schrijf ik voor mijzelf en houd ik
mijzelf voor dat als ik het een tof verhaal vind, er vast anderen zullen zijn die er ook zo
over denken. Ik schrijf het liefste in de woonkamer, maar het moet wel compleet stil zijn.
Vorig jaar schreef je een absoluut mindfucked boek: wat is er sindsdien veranderd?
Na Syndroom is er niet heel veel veranderd. Wel heeft ook dit boek weer onwijs veel
positieve reacties gehad, was het genomineerd voor twee prijzen en gaat het, net als Eden,
vertaald worden. Als je bedoelt dat Reflectie weer een ander soort boek is (misschien een
mindere mindfuck, als zodanig), dan komt dat omdat ik niet telkens hetzelfde trucje wil
toepassen en hetzelfde soort boek wil schrijven. Met al mijn boeken probeer ik net even
iets anders te doen en mijn eigen grenzen te verleggen. Dat kan zijn door een ander
perspectief/vorm te proberen, een ander genre, of door met iemand anders te schrijven. Uiteraard zonder uit het
oog te verliezen wat mijn lezers van een J. Sharpe boek verwachten.
Hoe schrijf je het verhaal? Laat je het kabbelen of stippel je een lijn uit/heb je al idee waar het heen moet?
Ik ben een organische schrijver. Ik test mijn ideeën vaak uit door ze een tijdje in mijn hoofd te laten sudderen. Als
ze steeds terugkomen en bijna smeken om geschreven te worden, dan weet ik dat het verhaal potentie heeft. Vaak
heb ik slechts de eerste paar hoofdstukken in gedachten en vaag wat er in het middenstuk moet komen. Het einde
weet ik vrijwel nooit.
Houden de karakters zich tijdens het schrijven wel aan je regels? Hahahaha. Nooit.
Hoe ziet een gemiddelde (schrijf)dag er voor jou uit?
Mijn schrijfdagen zijn dinsdag (vrijwel heel de dag), woensdagavond en in het weekend. Als ik met de eerste versie
van het verhaal bezig ben, dan stop ik er meestal zo'n 10 tot 15 uur per week in.
Je bent zelf dyslectisch en bent met je oeuvre boeken wel een voorbeeld voor mensen die daar ook last van
hebben (kan ik dat zo zeggen?) en zouden willen schrijven. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
Ik denk dat je dat wel kan zeggen, al ben ik daar zelf totaal niet mee bezig. En ik vind dat anderen dat ook niet
moeten doen. Al toen ik op de middelbare school zat, was mijn hobby schrijven. Een lerares zag me een keer
werken aan een kort verhaal en wist dat er letterlijk in elke zin fouten stonden. Ze adviseerde me een andere
hobby te gaan zoeken. Nog nooit ben ik zo gemotiveerd geweest om haar het tegendeel te bewijzen. Ik heb mijn
best gedaan me de taal en de schrijftechnieken eigen te maken. Vandaag de dag maak ik niet eens zo heel veel
meer fouten dan een gemiddelde Nederlander. Moraal van het verhaal, hoe cliché dan ook: laat nooit iemand
vertellen dat je iets niet kunt doen. Als jij het wilt, ga er dan voor.
Heb je regels waar je je aan houdt bij het schrijven? Wat doe je bijv. absoluut wel en niet?
Tijdens het schrijven van de eerste versie probeer ik niet al te veel over al die regeltjes na te denken, al merk ik
wel dat een hoop er inmiddels zo zijn ingesleten dat ik ze automatisch toepas. Pas bij de tweede ronde let ik er
echt op.
Hoe kwam je op het idee voor Reflectie?
Het idee voor Reflectie kwam toen ik met mijn vrouw op Madeira was. Ik heb er van mijn 8ste tot mijn 10e
gewoond en wilde haar het eiland laten zien. Hoog ik de bergen schoot opeens het volgende idee te binnen: wat als
we nu niet meer naar beneden kunnen rijden omdat de zeespiegel met
zeventienhonderd meter is gestegen? Veel meer had ik niet nodig.
We weten dat je ook fan bent van Stephen King, heb je tips/trucs van hem
overgenomen?
Oef, lastige vraag. Vast een hele hoop, al kan ik me nu niet iets specifieks
herinneren. Ik denk dat je altijd wel dingen oppikt van de schrijvers die je
bewondert. Maar King is niet de enige auteur die ik graag lees, natuurlijk.
Wat zijn activiteiten nog voor Reflectie, behalve de boektour? Waar kunnen
mensen jou en je boeken vinden?
De komende tijd sta ik weer op een aantal beurzen in binnen- en buitenland
(België) en in boekwinkels om mijn boeken te promoten en te signeren. Voor
alle info hierover zie mijn website: www.jsharpebooks.com
Welke vraag had je graag nog willen beantwoorden, maar hebben we je
niet gesteld?
Of ik een slakkenfobie heb… Waarom paars zo verrekte veel op blauw lijkt,
zeker als je teveel gedronken hebt… Of ik liever links of rechts afsla… Wat in
mijn ogen de ideale kleur is voor een bankstel…
We zullen het in dit interview niet meer te weten komen in elk geval…
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Welk Stephen King-personage ben jij, gebaseerd op je sterrenbeeld?
Stephen King heeft vele memorabele personages gecreëerd - het is leuk om ze te rangschikken op hun
sterrenbeelden. Kings literaire carrière gaat terug tot 1974, de eerste publicatie van Carrie. Sindsdien heeft hij
bijna jaarlijks een roman, een kort verhaal, een verzamelbundel, of een reeks van essays gepubliceerd. Deze
collectie van werken is perfect voor als je op zoek bent naar literaire personages die net zo zijn als jij. De Stephen
King dierenriem is een macaber astrologisch wiel, beschilderd met kwelling- en ten minste één angstaanjagende
clown.
Net zoals de vele rollen van Keanu Reeves en de personages in Harry Potter, dienen de Stephen King dierenriempersonages als een manier om jezelf beter te begrijpen. Ben je meer een Jack Torrance of Roland Deschain? De enige manier om erachter te komen is om je sterrenbeeld te toetsen aan Stephen Kings meest memorabele creaties.

Ram (21 maart - 19 april): Jack Torrance
Jack Torrance begint in The Shining als humeurig mislukte schrijver - en zijn
houding gaat vanaf dat moment bergafwaarts. Mensen geboren onder het
teken van de Ram zullen misschien niet overgaan tot moord en waanzin na
een paar maanden opgesloten te zijn in een ingesneeuwd, door spoken bezocht hotel, maar ze kunnen waarschijnlijk beter uit de buurt blijven van het
Overlook Hotel, gewoon voor de zekerheid.
Torrance belichaamt de slechtste trekken van een Ram, maar dit betekent
niet dat ze allemaal rondrennen met een bijl, wachtend om jouw deur in te
beuken en je door een labyrint van heggen te jagen. Geassocieerd met
vastberadenheid en vertrouwen zijn Rammen natuurlijke leiders,
mits iedereen het met hun plannen eens is.

Foto: The Shining/Warner Bros

Stier (20 april - 20 mei): Pennywise De Dansende Clown
De Stier is de hardste werker in de dierenriem. Ze stoppen niet totdat ze
klaar zijn met het werk, of dit nu betekent dat ze tot laat op kantoor
blijven of elke 27 jaar terugkeren naar een slaperig stadje in Maine om
zoveel mogelijk kinderen te doden. Vanaf het moment dat Pennywise wakker
wordt, werkt hij non-stop om zijn doel te voltooien - wie hem ontmoedigt,
ziet zijn Doodslichten.
Net als een stier is Pennywise betrouwbaar – je kunt er altijd op rekenen dat
hij opdaagt en zijn werk doet.

Foto: IT/Warner Bros

Tweelingen (21 mei – 20 juni): Thad Beaumont/George Stark
Hoewel Thad Beaumont en George Stark een soort van dezelfde kerel
zijn, zijn ze merkbaar verschillend. Thad Beaumont is een slechte horror
schrijver en George Stark is zijn krankzinnige alter ego. Terwijl zij afzonderlijk kunnen functioneren, zijn ze op hun best wanneer ze samen
zijn. Hun mysterieuze ‘geestversmelting’, geboren uit noodzaak, maakt
dat de inconsequente, maar aanpasbare Beaumont en Stark sterk met
elkaar verbonden zijn.
Elke man haat de ander, maar, net zoals Tweelingen, wat ze werkelijk
verachten is eenzaamheid. Deze trek verenigt hen herhaaldelijk in De
Duistere Kant.

Foto: The Dark Half/Orion Pictures

Kreeft (21 juni – 22 juli): Louis Creed

De onzekere en sentimentele Louis Creed uit Pet Sematary is de slechtst denkbare persoon om naar Ludlow, Maine te verhuizen. Wanneer zijn zoon bij een
bizar auto-ongeval sterft, neemt Creed het lichaam mee naar een Micmac
begraafplaats om hem te doen herleven. Het typische gebrek aan geduld van
een Kreeft en de overdreven emotionele acties zijn wat Creeds familie naar de
weg tot vernietiging leiden.
Als hij gewoon ontspannen was gebleven en zijn verhuizing naar Ludlow eerst
overdacht had, zou hij niet eindigen met het doden van zijn zombiezoon, voordat zijn zombievrouw hem in stukken sneed.
Foto: Pet Sematary/Paramount Pictures
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Welk Stephen King personage ben jij, gebaseerd op je sterrenbeeld?
Leeuw (23 juli - 22 augustus): Ben Richards
Ben Richards is technisch gezien een Richard Bachman
personage – een pseudoniem dat Stephen King een
aantal jaren gebruikte. Afgezien daarvan is er niemand die
meer Leeuw is dan Ben uit The Running Man. Vanaf het
moment dat hij wordt weergegeven op het scherm, is Ben
stoer en over-de-top. Zelfs wanneer een bende ‘stalkers’
hem door een moordenaarsspel jaagt, blijft Ben verstandig,
iets wat alleen een Leeuw kan doen.
Zelfs de oorspronkelijke versie van het personage dat
voorkomt in de roman is een absolute Leeuw. In plaats van
gewoon weg te rennen van de mannen die op hem jagen,
doet Ben alles wat mogelijk is om gebouwen op te blazen en
zo de aandacht te vestigen op zichzelf.
Foto: The Running Man/TriStar Pictures

Maagd (23 augustus - 22 september): Roland Deschain
Roland Deschain, de betrouwbare en toegewijde revolverheld uit De Donkere Toren, is acht romans, één film en een
reeks korte verhalen bezig om achter Randall Flagg aan te
jagen. Net als een Maagd stopt hij nooit met werken totdat
hij krijgt wat hij nodig heeft - zelfs als dat het opnieuw starten van zijn reis betekent en dit voor onbepaalde tijd blijven
doen.

Foto: The Dark Tower/Columbia Pictures

Net als alle Maagden maakt Roland zichzelf kwetsbaar voor
teleurstelling door zijn geloof in de mensheid, maar laat dit
hem niet afleiden van zijn ka.

Weegschaal (23 september - 22 oktober): Carrie White
Het teken Weegschaal suggereert dat een persoon zacht is en
streeft naar harmonie. Hoe mooi dit ook is, ze raken vaak
maximaal in de stress, terwijl ze ervoor zorgen dat verder
iedereen zijn leven op de beste manier leeft. Carrie White is
het schoolvoorbeeld van een weegschaal die tot op de rand
geduwd wordt.
Terwijl Carrie probeert om de balans tussen haar losgeslagen
moeder en de verschrikkelijke kinderen op school te vinden,
groeit haar telekinese kracht... totdat ze knapt op het schoolbal.

Schorpioen (23 oktober- 21 november):
Randall Flagg

Foto: Carrie/United Artists

Vaak gekarakteriseerd als mysterieus, komen Schorpioenen in de wereld met
een ijzeren wil en een verlangen om in het middelpunt van de aandacht te
staan. In het ergste geval doen ze alles wat nodig is om te bereiken wat ze
willen. Randall Flagg, aantoonbaar de ultieme Schorpioen in Kings oeuvre,
verwoest bijna iedereen die hem van zijn doel, een god worden, afhoudt.
Zoals de meeste schorpioenen heeft Flagg iets magnetisch. Zo slecht en mysterieus als hij is, heeft hij een bepaalde charme die mensen dwingt om hem
te dienen.

Foto: The Stand/ABC
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Welk Stephen King personage ben jij, gebaseerd op je sterrenbeeld?
Boogschutter (22 november – 21 december): Mother Abagail
Wanneer de supergriep – of Captain Trips - de meerderheid van de
bevolking wegvaagt in De Beproeving, hebben de overlevenden
slechts twee opties. Degenen die een leven van losbandigheid willen
leiden gaan naar het Westen naar Las Vegas, Nevada, met Randall
Flagg; omgekeerd, degenen die een vreedzame en harmonieuze
samenleving willen, wenden zich tot moeder Abagail in Hemingford
Home, Nebraska.
Net als een Boogschutter heeft Moeder Abagail een sterk verlangen
naar uitbreiding en avontuur, zelfs op haar leeftijd. Ze heeft haar
hoofd in de wolken, dagdromend, terwijl ze meer mensen naar haar
toeroept. Ondanks het feit dat ze ouder is dan een eeuw, gaat ze er
nog op uit voor een nieuw avontuur, haar enorm groeiende
gemeenschap verhuizend naar Boulder, Colorado, waar ze het
symbool wordt van het goede in de strijd tegen Flagg.

Foto: The Stand/ABC

Steenbok (22 december - 19 januari): Annie Wilkes
Steenbok is een ongelooflijk op doelen georiënteerd teken. Terwijl ze hardwerkend en
loyaal aan hun vrienden zijn, stellen ze vaak onmogelijk hoge normen voor zichzelf en
anderen. Neem Annie Wilkes uit Misery. Wanneer ze haar doel heeft bepaald als zijnde het
verkrijgen van nog één laatste roman van haar favoriete auteur, Paul Sheldon, doet ze
daar alles voor, van het gevangen houden van de auteur tot aan het afhakken van zijn voet
(of het breken zijn enkels met een voorhamer als je de film kijkt).
Annie krijgt uiteindelijk haar roman - hoewel ze in dat proces ook haar leven verliest.
Foto: Misery/Columbia Pictures

Waterman (20 januari - 18 februari): Chris Chambers
Zelfs op zijn jonge leeftijd is Chris Chambers uit Stephen Kings Het Lijk
en uit de film Stand By Me intelligent, met een indrukwekkend verstand
voor een tiener. Als een Waterman is hij een natuurlijke leider, vlot en
sympathiek - zelfs als hij koppig doet.
Ondanks dat hij uit een disfunctioneel gezin komt, is Chambers nog een
coole gozer. Hij overtuigt zijn vrienden om op reis te gaan om het
lichaam van Ray Brower te gaan zoeken, een jongen uit een naburige
stad. Daarmee pronkt Chambers met het tweeledige karakter van de
opstandige en synergetische Waterman.

Foto: The Stand/Columbia Pictures

Vissen (19 februari – 20 maart): Leland Gaunt
Vissen zijn intuïtief en onbaatzuchtig en altijd bereid om te helpen.
Leland Gaunt is een geflipte versie die de klanten in zijn winkel, Needful Things, helpt met het bereiken van wat hun hartje begeert - voor
een prijs. Gaunt is mogelijk slecht (hij is waarschijnlijk de
duivel), maar zoals alle Vissen is hij empathisch en weet hij hoe hij
moet omgaan met mensen om te krijgen wat hij wil.

Foto: Needful Things/New Line Cinema

Jacob Shelton
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Saskia en hoe komt dat zo?
Ik ben al King-fan sinds m’n vijftiende, bijna twintig jaar. Dodenwake was mijn eerste boek en
sindsdien ben ik helemaal verkocht. Al snel volgden De duistere kant, It en zo nog een aantal.
Binnen no time had ik van King de meeste boeken verzameld ten opzichte van andere schrijvers.
Mijn laatste aanwinst was Joyland.
Werk: Ik werk als redacteur, ben boekenrecensent voor SJM Schrijft en ik schrijf zelf verhalen.
Leeftijd: 34 Woonplaats: Leeuwarden
Wat is je favoriete boek en waarom?
Dat is Dodenwake. Dat is uiteraard vanwege het feit dat het mijn eerste King was. En oké, ook
vanwege het grote horrorgehalte. Plus dat er een kat in voorkomt. Diep in mijn hart ben ik toch
wel zoiets als een crazy catlady. Tel die factoren bij elkaar op en je hebt m’n favoriete Kingboek.

Saskia
Boree
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!
Saskia gaan we blij maken met het eerste boek
uit de Hodges Trilogie:
Mr. Mercedes. Natuurlijk krijgt zij er ook Als
je me niet kunt horen
van Jack Lance bij
en de speciale
boekenlegger van
Dr. Sleep.
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Wat is je favoriete film en waarom?
Er bestaat nog geen enkele goede King-verfilming volgens mij. Vooral oude verfilmingen van toen
men nog weinig kaas hadden gegeten van special effects zijn slecht. De slechtste verfilming is
toch wel die van Silver Bullet. Tenenkrommend gewoon. Nou oké, als ik dan echt een favoriet
moet kiezen, dan The Green Mile.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Nou, dat zijn er nogal aardig wat. In ieder geval mis ik nog alle drie de boeken van de Mr. Mercedes-serie, dus Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De wisseling van de wacht. De buitenstaander
mis ik ook nog en De bazaar van boze dromen is er ook eentje die lang op mijn lijst staat. En
Schone slaapsters heb ik ook nog niet gekocht. Oei, nou schaam ik mij toch wel een beetje.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik lees ook Preston & Child en dan specifiek met Special Agent Pendergast. Een steampunk boek
gaat er soms ook wel in (van Philip Reeve bijvoorbeeld). Ik lees eigenlijk zo’n beetje alles wat
los en vast zit. Behalve waargebeurde verhalen. Ik lees juist om van de werkelijkheid te ontsnappen. Joe Hill vind ik uiteraard ook fantastisch. Enne, ik ben een enorme fan van de leerzame
boeken van Maven. Die boeken zijn gewoon geniaal.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik ben ik aanraking gekomen met de Fanclub door te googlen. Ik was bezig met mijn King lijstje
aan te vullen, met name aan het noteren welke er op dat moment nog ontbraken. Op die manier
is het gaan rollen. Sindsdien spiek ik er regelmatig op. Vooral handig voor de verschillende uitgaven die Nederland rijk is.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Hier moest ik wederom even over nadenken. Je kunt nog zoveel vragen hebben. Als puntje bij
paaltje zou komen, sta je meestal toch met je mond vol tanden. Vooral als je de meester van de
horror himself voor je hebt staan. Anyway. Mijn vraag aan King: Is Molly aka The Thing Of Evil
een reïncarnatie van Cujo?
Heb je nog tips of suggesties?
Kunnen jullie vaker van die Stephen King boeklotingen doen op Facebook? Die waarbij je zomaar
een hele doos kunt winnen. Die actie vond ik namelijk heel cool. Eventuele exemplaren die ik al
eens heb binnengesleept, geef ik dan zelf wel weer door. Want iedereen die zich nog nooit aan
een King heeft gewaagd, heeft uiteraard onder een steen gelegen.
Zijn we je iets vergeten te vragen?
Ik heb echt geen idee. Een goeie om over na te denken.
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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 Carrie
Carrie (Carrie) uit 1974 was, zoals velen van jullie weten, het eerste boek dat van Stephen King werd uitgebracht. De eerste druk, van destijds uitgeverij Doubleday (US), doet het goed onder de verzamelaars.
Veertig jaar later (2014) besloot uitgeverij Cemetery Dance (US) een project te starten onder de naam:
‘Stephen King’s Doubleday Years Six Book Set’.
Zes titels die in de jaren 70 en 80 onder Doubleday zijn uitgegeven, worden vanaf 2014 tot 2020 opnieuw als
limiteds feestelijk uitgegeven. Carrie, ’Salem’s Lot, The Shining, Night Shift, The Stand en Pet Sematary zullen een ‘nieuw jasje’ krijgen en natuurlijk gaat dit gepaard met
ver-

Links Deluxe Special Edition en rechts Deluxe
Special Edition Numbered
schillende edities.

Dustjacket van Deluxe Special Edition

Cemetery Dance trapt dus af met Carrie die te verkrijgen is in 3 edities namelijk Deluxe Special Editions (2000) t.w.v. $85, Deluxe Special Editions Numbered
(750) t.w.v. $225 en 52 Deluxe Special
Editions Lettered ($1000).

Dustjacket van Deluxe Special Edition Numbered
Signeerpagina Deluxe Special Edition Numbered
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Deluxe Special Edition Lettered

Glenn Chadbourne heeft 200 remarques gemaakt en Cemetery Dance bracht
ook 50 portfolio’s op de markt ($50) die gesigneerd zijn door beide artiesten.
De Deluxe Special Edition is nu te koop voor $100, de Deluxe
Special Edition Numbered kost $200 en voor de Deluxe Special Edition Lettered
betaal je zo’n $1300.

Remarque

Portfolio
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The Stephen King Collectibles
PS Publishing (UK) bracht in datzelfde jaar (2014) twee edities uit onder de naam ‘40th Anniversary Edition’.
Echter, zij lieten Stephen King wel een editie signeren namelijk de Lettered Edition. Dat mag ook wel voor
de prijs van £2595!
Maar je krijgt er ook wat voor terug. In totaal worden er 26 edities in een traycase uitgebracht en gesigneerd
door Glenn Chadbourne (artiest), James Lovegrove, Kim Newman (schrijvers) en door King dus.

Lettered Edition

Bij elke Lettered Edition zit een unieke remarque van Glenn Chadbourne in een aparte luxe enveloppe. Tevens kreeg elke koper een portfolio met alle overige 26 remarques. De Lettered Artist Edition heeft, in tegenstelling tot de Gift en de Artist Edition, geen Dustjacket.

Enveloppe met remarque
Signeerpagina
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The Stephen King Collectibles

Een deel van de remarques
\De Gift Edition (974) kon men kopen voor £59,99, deze is tevens gesigneerd door Chadbourne, Lovegrove
en Newman, maar uiteraard niet door de Meester zelf. In deze editie zit een facsimile (replica) handtekening.

Dustjacket van de Gift Edition
De Gift Edition kost nu ongeveer £75 en de Lettered Edition £3700.

Gift Edition
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The Stephen King Collectibles

Linksboven de replica handtekening en rechts de signeerpagina

Eigen exemplaren
Links Deluxe Special Edition van Cemetery Dance (US) en
rechts de Gift Edition van PS Publishing (UK)
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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door Chrissy

Reflectie van J. Sharpe
Het nieuwe boek van J. Sharpe (aka Joris van Leeuwen—zie ook het
interview met hem in deze Kings Things) was er eentje waar ik, zeker
na het lezen van Eden en Syndroom (zie hier rechts) erg naar uit keek.
Het gegeven was in elk geval al veelbelovend:
Een paar jongens willen een filmpje maken voor hun YouTube kanaal,
waarbij een van hen levend begraven wordt en alles wordt gefilmd.
Maar het is allemaal misgegaan, en ze zitten vast. Om onverklaarbare
redenen is de zeespiegel met bijna zeventienhonderd meter gestegen.
Op vier andere bergtoppen na, staat heel het eiland - misschien zelfs
wel de rest van de wereld - onder water! En er is niets om te eten of
drinken, er is geen stroom en ze kunnen geen contact maken met de
buitenwereld. In het hotel gebeuren afgrijselijke dingen, en de
mensen hebben het gevoel te worden bekeken…

Jaar van uitgifte:
2018

Sharpe schrijft suspense, met de ene keer wat meer fantasy, en de volgende keer wat
meer thriller en dat maakt elke leeservaring dan ook weer anders, maar eigenlijk wel
altijd spannend. Zijn boeken worden inmiddels in zo’n vijf landen vertaald.

Aantal pagina’s:
327

In Reflectie duurt het echt even voor je in de gaten hebt wat er nou precies aan de
hand is… Je leert de hoofdpersonen al snel wat kennen: Tiago, Nuno en Alonso (van
het filmpje) maar ook anderen zoals Carlos, Jenny en Victor en hun autistische
dochter Femke die op vakantie zijn om hun huwelijk weer op de rit te krijgen. En ook
Samantha, die langzaam doof en blind wordt en nog zoveel mogelijk van de wereld wil
zien, en hoteleigenaar Reinaldo. Dat is de plek waar uiteindelijk alle personen die de
ramp van het stijgende water overleven (om het zo maar te beschrijven zonder wat te
verraden) ook terechtkomen: het hotel.

ISBN:
9789463081313
Link/urls:
Auteur

Ik ga heel eerlijk zijn: ik vond het minder goed dan Eden en Syndroom, maar daarbij
ga ik ook zeggen dat dit vooral komt doordat de eindredactie nog wat beter hun werk
had kunnen doen (sorry Zilverspoor!)… Ik vond tijdens het lezen nog 15 fouten (ok, 1%
mag in een boek, maar dan nog...) maar ik heb me echt helemaal doodgeërgerd aan
een nieuw stopwoordje van de schrijver. Dat woordje ‘verdomme’ staat er minstens
50 keer in, en benam me echt mijn leesplezier. Het was te opvallend, steeds weer
hetzelfde woord (dan bedoel ik ook dat er geen synoniemen gebruikt zijn), soms 4
keer op 2 pagina’s… Niet één persoon die het zegt, maar ze zeggen het allemaal… ik
vond het echt heel irritant en dat reflecteert wel in mijn cijfer.
Dat terzijde gelaten: de manier waarop is beschreven hoe Tiago zich voelt als hij in de
doodskist wordt ingegraven (en tegen de afspraken in de kist ook nog eens wordt
dichtgeschroefd), is echt heel benauwend, en prachtig gedaan. Daardoor leef je helemaal met hem mee en snap je zijn angst als hij geen contact meer kan krijgen met
zijn maten. Ze zouden hem toch niet achtergelaten hebben? Hij heeft er geen weet
van dat de aarde helemaal onder water staat en er alleen nog vier bergtoppen bovenuit steken.
Alle personen in het boek hebben een duister geheim, en de manier hoe je
daar achter komt is ook goed en spannend verwerkt. Soms verwarrend (maar dat is
(achteraf) duidelijk met opzet) als de personages in de stress dingen zeggen en doen.
En twee onverwachte nieuwe personages die opduiken en ook wat op hun kerfstok
hebben. Daardoor krijgt het boek een mooie diepte. Er gebeuren weer heerlijk
onverklaarbare dingen (het genre suspense klopt bij Sharp altijd!) waardoor het wel
opnieuw weer spannender wordt. Het einde is weer verrassend. Je leest weer verder
naar feitjes en weetjes, en over het Portugal waar de auteur zelf enkele jaren heeft
gewoond, en dan opeens komt daar een epiloog die de boel weer heerlijk op zijn kop
zet.
Spannend? Ja. Onverklaarbaar? Echt wel! Twist? Zeker! Origineel? Ook! Goed leesbare
schrijfstijl? Jep (als je niet op het stopwoordje let)! Meeleven met de personages?
Absoluut!
Moet je dit boek lezen? Als je net als ik gevoelig bent voor stopwoordjes zou ik even
wachten op een volgende druk… Die gaat er zeker komen, en ik hoop oprecht dat
daaraan dan nog gesleuteld gaat worden, en als dat gebeurt zou ik het je absoluut
aanraden om te lezen. Sterker nog: dan ga ik het zelf ook nog eens lezen om dat meeslepende gevoel waar deze schrijver me normaal zo gemeen mee weet te pakken en
zo goed in is, en waarvan ik weet dat het ook in dit boek zit, te ervaren.
Nog niet eerder wat van Sharpe gelezen maar wel nieuwsgierig geworden? Begin dan
maar eens met Eden of Syndroom of als je toch wat meer van fantasy houdt
(à la Donkere Toren) met de Kettingen van Amarath gevolgd door Ring van Andor.
Allemaal absolute aanraders!
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Om even compleet te zijn: Bloed op het zand is het tweede
deel in de serie Het lied van het gebroken zand, geschreven
door Bradley P. Beaulieu.
Çeda, nu een van de Klingmaagden in dienst van de twaalf koningen van Sharakhai, traint mee met de dodelijkste krijgers
van het koninkrijk. Terwijl ze op missies wordt gestuurd om het
bewind van de koningen te versterken, verzamelt ze ondertussen informatie om ze te ondermijnen.
Ze kent de duistere geschiedenis van de Asirim –die honderden
jaren geleden tot slaven werden gemaakt door de koningen–
maar nu ze als klingmaagd zelf aan hun verbonden is, voelt ze
hun pijn even hevig als die van haarzelf. De Asirim verlangen
naar vrijheid, eisen die zelfs, maar met de krachten van de
goden in het spel lijken hun ketenen onverbreekbaar.
Çeda kan hun redder in nood zijn waar de Asirim zo lang op hebben
zitten wachten. Het is echter nu voor Çeda niet het moment om risico’s te nemen. Na de overwinning van de Maanloze Horde op het paleis van de zwerfkoning zijn de resterende koningen uit op bloed. Ze
kammen systematisch de stad uit, meedogenloos in hun wraak. Emre
en zijn nieuwe kameraden van de Horde hopen gebruik te maken van
de onrust en maken snode plannen, maar hun pogingen lijken op voorhand kansloos tegen de ongenaakbare 12 koningen met hun door de
goden gegeven krachten en de Klingmaagden met hun ebonieten
zwaarden.

De titel van dit tweede boek uit de reeks had niet treffender kunnen
zijn. Behalve dat bloed een belangrijk element is van het verhaal, is
het bovendien bloedstollend, het haalt soms het bloed onder je nagels
vandaan, je wordt bloednerveus van de ontwikkelingen die zich in rap
tempo opvolgen. Geen tijd voor adempauzes in dit enerverende boek,
dat meteen al begint met een zenuwslopende solo van Çeda in de
nachtelijke uren rond de vertrekken van de Klingmaagden.
Çeda, nu in een Spartaanse training bij de maagden, zie je zelf ook
veranderen van een brutale kuilenvechter tot een ijskoude killer. Haar
vriendschap met Emre lijkt onder druk te komen staan, omdat hij bij
de Maanloze Horde zit. Hoewel hun doel hetzelfde is, lijkt de afstand
tussen de twee groter dan ooit.
Maar in Bloed op het zand is niets wat het lijkt dat het is. Dat is direct
een van de krachten van dit boek. Vele onverwachte wendingen, zoveel verschillende krachten die elk op hun eigen manier invloed uit
willen oefenen in dit dodelijke spel dat het koninkrijk beheerst. Hoe
meer we over Çeda en haar verleden te weten komen, des te meer
sympathie je voor haar krijgt en met haar meeleeft. Het overkwam
me meer dan eens dat ik uitriep ’neee, niet doen!’, of ’kijk uit!’ en
meer van dat soort kreten.
Ik denk dat Beaulieu handenwrijvend in zijn stoel zit als hij zou weten
hoe dit verhaal de lezer werkelijk inpakt. Het is een kunst die een
schrijver tot een goede schrijver maakt. Een hele goede.
De lezer in spanning houden, gedoseerd geheimen onthullen, het hele
spectrum aan emoties los weten te maken, je maakt het allemaal
mee. Tel daarbij op dat dit geheel allesbehalve saai opgeschreven is.
Levendige beschrijvingen, een vlotte schrijfstijl en mooie beeldspraak, ze zorgen er voor dat dit boek goed in elkaar steekt. Beaulieu
is hard op weg om in mijn ogen een klassieker in de dop te produceren, die nog veel meer moois op gaat leveren.

FANCLUB

door Chrissy

Bloed op het zand van Bradley P. Beaulieu

Als Çeda en Emre vervolgens een complot ontdekken van de bloedmagiër Hamzakiir, en de woestijn overzeilen om achter de waarheid te
komen, openbaart zich een verschrikkelijk geheim dat de macht van
de gehate koningen misschien kan breken. Maar dan moet Çeda wel
eerst om leren gaan met de almaar schuivende machten binnen Sharakhai, en de groeiende razernij van de Asirim zien te bedwingen
voordat ze er onder bedolven raakt.
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Hereditary

De teruggetrokken grootmoeder van de familie Graham
is dan wel overleden, de matriarch werpt nog steeds
een schaduw op het gezin. Voornamelijk haar
kleindochter, de tiener Charlie, voor wie ze altijd al
een ongewone fascinatie had, lijdt eronder. Aan het
vredige bestaan van de Grahams wordt abrupt een
einde gemaakt wanneer een verschrikking hun thuis
overneemt. Hierdoor wordt Annie, de moeder binnen
het gezin, gedwongen om duistere paden te betreden
opdat ze kunnen ontsnappen aan het ongelukkige lot
dat hen allen te wachten staat...
Dit was een film waar ik naar uitgekeken heb; op allerlei
social media werd deze film betiteld als de allerengste
horrorfilm ooit. In Amerika zouden mensen zelfs
medische hulp nodig hebben na het verlaten van de
bioscoopzaal. Naast de King-films was dit weer eens een
horrorfilm waarvoor ik naar de bioscoop zou willen gaan.
Ik was er dan ook helemaal klaar voor en had me
voorbereid op een avondje griezelen. Misschien waren de
verwachtingen wel veel te hoog, maar de door de media
gecreëerde hype voldeed absoluut niet aan de
verwachtingen. Op de eerste plaats is het een verschrikkelijk trage film. De gang wil er
maar niet in komen. De gebeurtenissen zijn erg
vergezocht en totaal niet eng of angstaanjagend. Zelfs
de schrikeffecten werken niet (op één na dan). De film
is eigenlijk op te delen in twee delen. In de eerste 116
minuten gebeuren er een hoop vreemde en onverklaarbare dingen. Maar omdat je niet weet waarom is het
vooral gissen en afwachten totdat er een verklaring
komt. In de laatste 10 minuten wordt krampachtig
geprobeerd
het
imago
van
angstaanjagende
horrorfilm waar te maken. Zoals je misschien tussen
de regels door kan lezen is dat voor mij niet gelukt.
Het eerste stuk duurt zo verschrikkelijk lang en is erg
saai. Voor een dramaliefhebber zal het een prachtige film zijn, maar ga er niet voor zitten
met de verwachting een horrorfilm te zien. De karakters van de hoofdrolspelers staan zo ver
van de werkelijkheid af dat je er nooit een band mee krijgt. Het acteerwerk is zwaar onder
de maat, behalve de moeder, maar die wordt zo hysterisch dat het overtrokken lijkt. Het
horrordeel is ook meer dertien in een dozijn dan
iets origineels. En de manier waarop het
uitgewerkt is, ziet er erg knullig uit. Er hangt op
het eind een entiteit tegen de muur vlak onder
het plafond. Het is de bedoeling dat deze langs
de muur weg kruipt, maar het ziet eruit alsof ze
door de ruimte zwemt. Ook de ontknoping is
matig. Dat ik zo lang heb zitten wachten op dit
einde voelt als een anticlimax. Ik was dan ook
erg teleurgesteld toen de aftiteling begon..
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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.

