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In de voorjaarscatalogus van Luitingh staan niet alleen heruitgaven dit keer, maar
ook een geheel nieuw boek: een biografie van Stephen King, geschreven door Lisa
Rogak (een Amerikaanse journaliste die eerder een bestseller schreef over
Obama). Je leest meer bij de nieuwtjes!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2418 fans
2046 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Verder in deze Kings Things: natuurlijk zijn er weer boek– en filmrecensies en
hebben we een nieuwe prijsvraag met leuke prijzen. Je leest het laatste nieuws
en de ’wordt verwacht’ pagina is weer helemaal bijgewerkt met alle nieuwe boeken die gaan komen. Er is een nieuwe Lucky Quarter en een nieuwe illustratie van
Martine, en vergeet ook de Movie Mistakes
niet. Onze Peter vertaalde een artikel dat
de top 50 titels van King behandelt, want
De Buitenstaander is de 50ste roman die hij
schrijft. Deze maand lees je de helft van
de definitieve ranglijst, met de nummers
50 tot en met 26.

DONATIES

We zijn geslaagd in onze missie, en mogen
twee nieuwe crewmembers verwelkomen.
Volgende keer stellen zij zich aan je voor!

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!

En nog een leuke extra voor alle prijswinnaars uit deze Kings Things: van House of
Books kregen we een stapeltje boekenleggers van Schone Slaapsters, dus daarvan
doen we er eentje bij je gewonnen prijs!
En dat doen we voorlopig voor alle prijswinnaars, tot de stapel op is :)

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.

Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag naar keuze op rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

Biografie King in Nederland
Luitingh-Sijthoff brengt, naast een zestal heruitgaven
die in een actie van 3 halen, 2 betalen verkrijgbaar zullen zijn, in juli ook een biografie uit van Stephen King.
Het verhaal over de getroebleerde jonge jaren en levenslange angsten die als inspiratie dienen voor een van
de invloedrijkste schrijvers van de afgelopen 50 jaar.
Stephen Kings onnavolgbare werkdrift en schijnbaar
onuitputtelijke bron van ideeën brachten hem wereldwijd succes, totdat de bijwerkingen van deze snelle
roem en rijkdom zijn werk en leven dreigden te vernietigen. Maar King overleefde dat, en later zelfs ook een
gruwelijk auto-ongeluk, en hij bleef schrijven op ongekend hoog niveau. Stephen King toont de man achter de
schrijver van zoveel onvergetelijke personages en verhalen en boekstaaft zijn carrière tot en met zijn huidige
successen zoals de Mercedes-trilogie en IT, en zijn invloed op bijvoorbeeld het populaire Stranger Things.
Het boek is voor 22,50 verkrijgbaar (juli) via onze
fanclubshop: wij krijgen een percentage van elke verkoop van de uitgeverij, dus met elk verkocht boek ondersteun je de fanclub!

En als je toch aan het bestellen bent in onze shop. bestel dan ook gelijk De Buitenstaander (24,95) dat in mei
zal verschijnen.
Een afschuwelijke misdaad. Een verwarrend onderzoek.
Op een moment dat het merk “King” sterker is dan ooit,
heeft hij één van zijn meest verontrustende en onweerstaanbare verhalen afgeleverd. Het geschonden lijk van
een elf jaar oude jongen wordt gevonden in een stadspark. Ooggetuigen en vingerafdrukken wijzen onmiskenbaar naar één van de populairste burgers van Flint City.
Het is Terry Maitland, honkbalcoach in de Little League,
leraar Engels, echtgenoot en vader van twee meisjes.
Detective Ralph Anderson, wiens zoon Maitland ooit
heeft gecoacht, geeft opdracht tot een snelle en zeer
openbare arrestatie. Maitland heeft een alibi, maar
Anderson en de officier voegen al snel DNA-bewijs toe,
passend bij de vingerafdrukken en de getuigen. Hun
zaak lijkt zo klaar als een klontje.
Als het onderzoek zich uitbreidt en gruwelijke antwoorden boven water beginnen te komen, schiet Kings voortstuwende verhaal in een hogere versnelling en genereert het een sterke spanning en bijna ondraaglijke verwachtingen. Terry Maitland lijkt een aardige vent, maar
toont hij een ander gezicht? Wanneer het antwoord
komt, zal het je schokken zoals alleen Stephen King dat
kan.
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De definitieve ranglijst
Door Jeff Somers — vertaling door Peter R. van Veen
Stephen King is een literair icoon, een status die hij heeft bereikt
door a) het definiëren van een genre; b) het schrijven van briljante
verhalen en c) zeer productief zijn. Met andere woorden, niet alleen heeft Stephen King enkele geniale romans geschreven (en korte verhalen, novellen, essays en werken van kritiek), maar hij heeft
er ook veel geschreven — 49 romans tot nu toe, met nummer 50 die
eraan komt.
Let echter op het gebruik van het woord ‘enkele’ hierboven. Hoewel we beweren dat King nooit
een slechte roman heeft geschreven, is er wel een zekere nuance te maken. Wij hebben niet alleen al zijn boeken gelezen zodat jij dat niet hoeft te doen, we rangschikken ze ook zodat jij dat
niet hoeft te doen. Zonder verdere omhaal, hier is hoe wij de romans van Stephen King zien — van
absoluut geniaal tot, nou ja, niet zo geniaal.
Nader te bepalen: De Buitenstaander
Kings nieuwste roman wordt in mei 2018 verwacht. Wat weten we ervan? We weten dat het gaat om
de brute moord op een kleine jongen, en dat een berg van fysiek bewijsmateriaal wijst naar een geliefde onderwijzer en familieman als de moordenaar. King houdt van verhalen over het verkennen van
de donkere kant van een persoon, maar we zullen moeten afwachten en zien wat hij deze keer met de
plot doet. Immers, het is nooit zo simpel.
PS: nu al in de voorverkoop te bestellen via onze shop.
49. De Tommyknockers
King is open over zijn drugsmisbruik en andere kwesties in het verleden, en erkent dat
hij dit boek schreef terwijl hij zo stoned als een garnaal was. En dat merk je. Oh mijn god, dat
merk je zeker. Ergens onder de hartverscheurende, zenuwachtige zelfhaat, is een fascinerende
kiem van een idee verborgen — vreemde artefacten (met inbegrip van een volledig ruimteschip)
worden dwangmatig opgegraven door mensen in een klein stadje, met rampzalige resultaten —
maar de enige term die echt past bij het eindproduct is ‘liefdevolle puinhoop.’ Maar het is wel een
uitstekend leesbare liefdevolle puinhoop.
48. Razernij
Er is een term voor het vroege werk van een schrijver: jeugdwerken. Deze roman was Kings
eerste, en werd later gepubliceerd onder het pseudoniem Bachman. Het verhaal van een
tiener die twee leerkrachten vermoordt en een klaslokaal vol studenten gijzelt, het is gewoon niet erg goed
in vergelijking met wat volgde, gevuld met het soort oververhitte schrijven dat jonge auteurs vaak toepassen
terwijl ze denken te provoceren. Na een uitbraak van schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten verbood King de verdere verkoop van dit boek en het is tegenwoordig moeilijk te vinden — en niet de moeite
waard om het op te speuren, behalve uit nieuwsgierigheid of omdat je een Superfan bent.
47. Rosie
Deze rommelige roman leest als twee afzonderlijke verhalen die op oncomfortabele wijze
zijn samengevoegd. Aan de ene kant heb je het realistische en brute verhaal van een mishandelde vrouw. Aan de andere kant is er een magisch schilderij dat als een portaal naar een andere wereld fungeert. Zelfs nadat de mishandelde vrouw het schilderij in stapt om te vluchten van
haar aanvaller, blijf je met het gevoel zitten dat je twee afzonderlijke verhalen leest.
46. Mobiel
We zullen niet zeggen dat King dit verhaal aan zijn uitgever heeft doorgebeld (want dat zou
een slechte woordspeling zijn), maar het leest bijna als een parodie van zijn oudere werk.
Van het magere uitgangspunt — een mysterieuze puls verandert iedereen die met een mobiele telefoon belt, in een hongerige, agressieve zombie — tot aan de stijve dialoog, is er niet veel om aan te
bevelen hier, behalve sommige, weliswaar diepliggende huiveringen en de verhulde verwijzingen naar De
Donkere Toren.
45. De Regelaars
Deze spiegelroman van Desperation is vermakelijk en heeft enkele momenten van fantastische, bloedstollende horror, maar het uitgangspunt (een autistische jongen, bijgestaan door
de dezelfde kwade entiteit die de verschrikkingen van Desperation ensceneert, krijgt de mogelijkheid om de werkelijkheid in zijn woonwijk te veranderen) wordt erg mager aan het einde.
Sterker nog, zonder de interessante parallellen met haar zusterroman zou De Regelaars nog
veel minder interessant zijn.
44. Dromenvanger
King schreef dit verhaal over een buitenaardse invasie, kort nadat hij zijn beroemde ongeval
overleefd had, en het leest als een dagboek, bijgehouden door een man met enorme pijn (en met heel veel
pijnstillers op). Het is de soort van lichamelijke horror die vaak effectief griezelig kan zijn, maar die eigenlijk
net te ver gaat, zodat je het gevoel hebt alsof je Kings privé-pijndagboek aan het lezen bent. Daar komt nog
bovenop dat de zelfbewuste walgelijke monsters met een hilarische naam (letterlijk genaamd "schijt-wezels")
overkomen als dom in plaats van eng. Hoe minder er gezegd wordt over de onbezonnen verfilming, hoe beter.
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De definitieve ranglijst
43. Vel over Been
Dit is geen slechte roman — in feite is het een behoorlijk goede. Als een andere schrijver hem had gepubliceerd, zouden we daar meer liefdevol over oordelen. Maar omdat het werd geschreven
door King, kan het je niet ontgaan dat het op zowat elke manier een herhaling van thema's,
motieven en tics is die hij al eerder onderzocht — en meestal beter. Een goede roman?
Yep. Een middelmatige Stephen King roman? Tweemaal Yep.
42. Het meisje dat hield van Tom Gordon
Dit is het verhaal van een meisje dat verdwaalt in het bos met niets anders dan haar draagbare radio, afgestemd op een wedstrijd van de Boston Red Sox. Meer is het niet. Als blootstelling aan gevaren en uitdroging haar fysiek uitputten, hallucineert ze een vrij gruwelijke
scenario dat leidt tot een veldslag met de God van de Verlorenen waarin de angstaanjagende wezens en gebeurtenissen haar strijd om te overleven weerspiegelen. Het is een licht verhaal
dat nu ook last krijgt van het feit dat het een beetje gedateerd is — immers, Tom Gordon is
niet meer bepaald een heel bekende naam.
41. Van een Buick 8
Gebruik een geweldig concept (een Buick Roadmaster, gebouwd in 1953 en achtergelaten
bij een tankstation, is in feite niet een 1953 Buick Roadmaster, maar een soort van deur
naar een andere dimensie die af en toe bizarre buitenaardse voorwerpen of wezens uitspuugt) om er een reeks verhalen over te vertellen in een kampvuur/spookverhalen structuur, en het resultaat moet iets groots zijn. Terwijl de individuele verhalen interessant zijn
en het totale concept griezelig is, is het gebrek aan een definitief einde aan alles er de
oorzaak van dat deze roman geen succes is.
40. Joyland
Nog zo’n verhaaltje dat net zo dun is als dat het prettig is. Joyland is in feite een tandeloos coming-of-age verhaal met slechts een hint van een mysterie. Het is aangenaam om te
lezen, maar het blijft je niet echt bij, goed of slecht. Het is gewoon.
39. Cujo
Cujo bevat een aantal geweldige ideeën, maar behoort tot de zwakste van Kings vroege romans. Terwijl het
voldoet aan zijn gebruikelijke vaardigheid van het neerzetten van personen en situaties, is
het uiteindelijk een verhaal dat horror en spanning probeert te wringen uit een hondsdolle
hond. Hoewel het lezen meer dan waard, sprong het nooit helemaal van de pagina af op
de manier zoals sommige van de meer succesvolle boeken van King wel doen.
38. Blaze
Blaze is een zware dobber om te rangschikken. Het is goed geschreven en vaak boeiend,
maar uiteindelijk is het verhaal van een oplichter met hersenenbeschadiging die de baby
van een rijke man voor losgeld ontvoert en dan een band krijgt met het kind, een soort van
gewichtloos. Er is niets ‘mis’ mee, het is gewoon een verhaal dat je bijna onmiddellijk
vergeet, en dat is iets wat je meestal niet over Kings werk kunt zeggen.
37. Dolores Claiborne
Uw gevoel over dit boek zal variëren. Sommige fans zullen het veel hoger op de lijst zetten. Verteld als een
lange, breedvoerige monoloog door het titelpersonage, is het indrukwekkend dat King zo’n
unieke stem voor zoveel pagina’s kan handhaven, maar afgezien van deze rotsvaste techniek is het verhaal — hoewel niet oninteressant — traag als stroop. Sommige lezers ondergaan de sensatie van de meeslepende ervaring en het zich zeer langzaam ontvouwende
mysterie, maar anderen vinden het hard roeien.
36. Doctor Sleep
Om nu te zeggen dat er enige opwinding onder de King-fans was toen een vervolg op The Shining
werd aangekondigd, zou een understatement zijn. Het boek is eigenlijk minder een vervolg en
meer een update over het karakter van Danny Torrance — dat is prima. Danny is interessanter als
een bovennatuurlijk begaafde volwassene dan hij als een kind was, maar de antagonisten
zijn, in één woord, zwak. Je kunt ‘spirituele vampiers’ lezen en iets anders denken. Dan
zou je je vergissen.
35. Finders Keepers
De middelste roman van Kings Mr Mercedes trilogie is een vrij goed geproduceerde bol
garen die op interessante manieren de connectie naar de eerste roman legt, maar vervolgens het derde boek op een onhandige, hardhandige manier introduceert. De reden dat
het niet een paar plaatsen hoger op deze lijst staat, is vooral omdat King zich bezighoudt
met een zeldzaam luie ontknoping van dit werk, waardoor een paar dingen gewoon gebeuren omdat hij ze nodig heeft om er een samenhangend geheel van te kunnen maken. King
bedriegt bijna nooit, waardoor het bij dit boek echt pijn doet.
34. Duma Key
Het verhaal van een kunstenaar die een arm verliest en de mogelijkheid krijgt om invloed op gebeurtenissen uit te
oefenen door middel van zijn schilderijen. Er is veel om van te houden in deze weelderige en vaak beangstigende
roman. Maar het gaat ook een beetje van hot naar her en het is een beetje lang. Een strakkere bewerking zou dit
verhaal laten stijgen in dit klassement.
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33. The Colorado Kid
Wanneer je zoveel hebt geschreven als King, zijn experimenten onvermijdelijk en lovenswaardig. Deze
eenvoudige misdaadroman is een experiment dat met een fatsoenlijk, hoewel niet bijzonder klinkend
verhaal begint en het vervolgens ruïneert, want het is een mysterie dat nooit wordt
opgelost. Volgens King (en we geloven hem) was dat het hele punt, maar terwijl wij
hem krediet geven voor de artistieke ambitie, maakt dat het boek erg frustrerend.
32. Silver Bullet
Elk hoofdstuk in deze geïllustreerde roman is een op zichzelf staand verhaal dat met
alle andere het verhaal vormt. Het is een vrij ongecompliceerd weerwolfverhaal over
een klein stadje dat geterroriseerd door één van deze wezens, en wiens echte identiteit uitgevogeld wordt door een jongen in een rolstoel — maar het verhaal wordt zeer
goed uitgewerkt en de ongebruikelijke structuur verheft het.
31. Werk in uitvoering
Een echt onderschatte roman, en één van de weinige volledige romans die King schreef
met absoluut nul bovennatuurlijke of horror-ingrediënten. Het is het verhaal van een
gebroken man die een onteigeningsbevel heeft ontvangen van de stad, die van plan is om een snelweg te
bouwen door zijn buurt, en zijn steeds gewelddadiger inspanningen om dit tegen te houden. Het is een
vrij intense roman, met een epiloog alsof je een stomp in je maag krijgt, en die eigenlijk in de loop van de tijd meer relevant geworden is.
30. Lisey’s Story
Er staan een aantal geweldige dingen in deze roman, gecentreerd op de weduwe van
een briljante schrijver terwijl ze nadenkt over hun relatie en hun eigen en unieke taal,
terwijl ze moet leren omgaan met de opkomst van verdrongen herinneringen en de zeer
reële dreiging van een superfan-stalker die van het doen van dreigementen overgaat tot
het gebruiken van geweld. Terwijl Kings herkauwen van hoe de zaken binnen een relatie werken, interessant is, zit er daarvan veel te veel in deze roman en het bovennatuurlijke
aspect voelt alsof het er later opgeplakt is. Dat gezegd hebbende, is dit in de kern een heel goed
verhaal, en zeker één van de meest ongewone in Kings oeuvre.
29. Vlucht naar de Top
In deze vroege roman, gepubliceerd onder het pseudoniem Bachman, toont The Running Man een dystopie* gecentreerd rond een krankzinnig gameshow — ditmaal met deelnemers die door professionele moordenaars live op televisie opgejaagd worden. Het is één van de meest actievolle King-romans, meer een
thriller met een fantastische premisse dan iets anders, maar het is een strak geschreven, aangrijpend scifi verhaal dat zeer mooi rijp geworden is.
* (Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou
willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist
een bijzonder aangename samenleving voorstelt.)
28. Under the Dome / Gevangen
King-fans discussiëren veel over dit boek, maar in veel opzichten is het een klassieke
King. Het uitgangspunt is in korte tijd heel duidelijk (een stad ontdekt dat er plotseling een ondoordringbare, onzichtbare koepel verschenen is die het stadje afsnijdt van de rest van de wereld), de personages zijn levendig voorgesteld en (meestal) realistisch weergegeven, en
het resultaat is één van de slimmere en fantasierijkere verhalen die hij ooit heeft ontworpen.
27. Desperation
Een ander van Kings ambitieuze experimenten was de gelijktijdige publicatie van Desperation (onder zijn eigen naam) en The Regulators (onder het pseudoniem Bachman).
De boeken vertellen verhalen die zich afspelen in parallelle universums die personages
en andere elementen delen. Van de twee rangschikken we Desperation veel hoger: de
strakke, claustrofobische sfeer van het uitgangspunt — mensen die reizen over een eenzame snelweg worden aan de kant gezet en ontvoerd door een bezeten politieman — is
griezelig en effectief.
26. End of Watch
Het laatste boek in de trilogie van Mr. Mercedes duwt het verhaal in het bovennatuurlijke, als de
seriemoordenaar Mr. Mercedes wat beperkte mentale vermogens heeft verworven waarmee hij
mensen en voorwerpen vanuit zijn coma-achtige staat kan manipuleren. Het is een geniale zet
en verheft het verhaal boven zijn noodzaak om het verhaal af te ronden en de losse eindjes op te
ruimen.

In de Kings Things van volgende maand lees je 25-1!
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CotC: Runaway
De zoveelste film in de serie Children of
the Corn (die niets meer te maken heeft
met het oorspronkelijke Kingverhaal) is in
de USA verschenen. We zien hem nog niet
op Nederlandse media, maar dat zal
waarschijnlijk niet lang meer duren. In
dit verhaal wordt 82 minuten geacteerd
door Marci Miller, Jake Ryan Scott, Mary
Kathryn Bryant en Lynn Andrews.

Masterclass van Mick Garris

1 april! Kikker in je bil!

Thing of Evil Molly
Het lijkt erop dat Molly, aka the thing of evil, het hondje van King, de inspiratie is geworden voor een verhaal
over een hond die doodsbang is voor krokodillen. King
zegt over Molly, als er gevraagd is of zij een van de muses is voor de schrijver: “She’s a-MUSEing. But she’s a
pain in the ass when I’m writing. She wants to go out
and play ball!” In elk geval is Molly dan toch de muse
geweest voor 1 verhaaltje… En hier kun je het artikel
lezen
waaraan
King met Molly
meewerkten voor
in een tijdschrift.

De welbekende regisseur Mick Garris (met 7
Kingverfilmingen op zijn
naam) komt in april
naar het Imagine film
festival in Amsterdam
voor een masterclass!

Samengesteld door
King en Vincent
Bev Vincent (auteur van Het pad naar
de Donkere Toren) en Stephen King
hebben het boek Flight or fright samengesteld.
Het voorwoord is van King, en er staat
een nieuw verhaal van hem in: The
Turbulence Expert. En nog een veelbelovend verhaal: You Are Released van
zijn zoon Joe Hill, maar uiteraard bevat het boek nog veel
meer verhalen van andere auteurs.
Het boek komt in september uit (USA) en is (nu nog) te bestellen als Trade Hardcover Edition ($27.95) of Slipcased Artist
Edition ($85). Of het boek ook in Nederland uitgegeven gaat
worden, is nog onbekend.

Bram Stoker Award voor Joe Hill
Joe Hill (je weet wel, een van de schrijvende zonen van
King) won een Bram Stoker Award met Strange Weather, een boek dat hier in Nederland (nog) niet is uitgegeven.
Pagina 7

King tegen het pesten
Een school gebruikt Stephen King tegen het pesten.
Hoe? Dat lees je hier.

Beachworld
De teaser-poster voor de
aankomende Dollar Baby film
Beachworld (Het verhaal
Strandleven uit Duistere
Krachten) is een knap staaltje
werk...
Vind je ook niet?

Grey Matter
Van deze Dollar Baby is inmiddels een trailer verschenen.
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Oplossing prijsvraag vorige maand
Vorige maand moest je de acteurs die de leden van de Stumpersclub speelden herkennen. Dit zijn de juiste antwoorden:
Dat wist ook Wilma van ‘t Hof uit
Sint-Oedenrode, die graag het boek
van Terry Goodkind wilde winnen,
en Wim Bos uit Breda viel in de
prijzen met het boek van Markus
Heitz. En weet je wat… we doen er
gewoon nog een:
Wim den Oudsten uit
Roermond krijgt het
boek de Weerling thuis.

Prijsvraag april
All in the family
We kennen natuurlijk allemaal onze favoriete schrijver Stephen King. Maar ken jij ook zijn
naaste familieleden bij voornaam? Vul hieronder de gevraagde namen in. In de verticale grijze
balk verschijnt dan de titel van een van Kings boeken.
1. Dochter van Stephen
2. Oudste zoon van Stephen
3. Vrouw van Stephen
4. Moeder van Stephen
5. Jongste zoon van Stephen
6. Vader van Stephen
Stuur de gevonden antwoorden vóór 20 april 2018 naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag april’ en vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je
de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
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1.

Grim en Schaduw — Jon Skovron (leesexemplaar)

2.

Nimmernacht — Jay Kristoff (leesexemplaar)

3.

De grap — Gert Erauw (leesexemplaar)

4.

Poppenhuis — David Hewson

5.

Wild Cards 3 Dodelijk spel — George R.R. Martin (leesexemplaar)
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever
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Datum:

Soort:

Details:

Mei 2018

paperback

De Buitenstaander
House of Books - 24,95
9789044352894

Juli 2018

paperback

Stephen King Biografie door Lisa
Rogak. 22,50 voor 352 blz.
978-90-245-8152-8

Juli 2018

paperback

Dodenwake paperback 12,50
(actie 3 halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8182-5

Juli 2018

paperback

Misery paperback 12,50 (actie 3
halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8181-8

Juli 2018

paperback

Christine paperback 12,50 (actie
3 halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8179-5

Juli 2018

paperback

Cujo paperback 12,50 (actie 3
halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8183-2

Juli 2018

paperback

Alles is Eventueel paperback
12,50 (actie 3 halen 2 betalen in
juli)
978-90-24-58185-6

Juli 2018

paperback

De ogen van de draak paperback
12,50 (actie 3 halen 2 betalen in
juli)
978-90-245-8184-9

Oktober?

?

Vertaling van Elevation?
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Nieuwsflits
Mr Mercedes

Castle Rock

Terwijl men nog druk bezig is met
het maken van het tweede seizoen
van de tv-serie Mr. Mercedes, verschijnt eind maart het eerste seizoen bij Videoland. Dus als je nog
niet de gelegenheid had de serie te
bekijken, kan dat nu dus online! Het
is een van de weinige series die het
boek bijna letterlijk volgen, het aanraden waard!

De serie Castle Rock, de fictieve stad uit
veel van Kings boeken, krijgt steeds meer
vorm. Bill Skarsgård (Pennywise in IT)
speelt een (heel andere) rol in deze serie,
en er zijn inmiddels al meer acteurs bekend. Sissi Spacek (je kent haar uit The
Shining), Scott Glenn (the Bourne Legacy),
Tery O’Quinn (Lost), Chosen Jacobs (IT) en
nog een flink aantal, zoals je kunt zien in
IMDB.

Dark Tower tv-serie
De Dark Tower tv-serie gaat naar Amazon... Met nieuwe
gezichten en meer het verhaal zoals het in de boeken
staat... zeggen ze... Hopelijk is dat ook zo! (bron: Bookstr)
Aan Entertainment Weekly vertelde King dat hij gelooft
dat de flop van de film komt door de leeftijd die daarvoor was gesteld (PG-13 rating — lees hier meer), waardoor ze veel van de hardheid van het verhaal hebben
moeten verliezen. Idris Elba lijkt niet te zijn benaderd
voor de serie op TV, want hij vertelde dat hij niet wist
dat King dat gezegd had, en “Ik weet niet waar het aan
ligt, dat moet ik eens uitzoeken...”. Vooralsnog is de
serie straks dus in elk geval via Amazon te zien, maar
we hopen natuurlijk dat ook een Nederlandse zender de
serie zal oppikken.

Suffer the little children verfilmd
Na het succes van de hoge bezoekersaantallen voor de
film IT, werd ook aangekondigd dat Sean Carter het
verhaal Suffer the little Children (Wees geduldig met
kinderen / Laat de kinderkens tot mij komen uit Nachtmerries) zal schrijven en regisseren.(bron)
Carter vertelde aan Deadline: Het is een kijkje in een
mythologie en ik kan niet wachten om er een featurefilm van te maken. Het verhaal werd voor het eerst
gepubliceerd in 1972, de kinderen zijn de boeken en de
lerares is de held die het hele verhaal probeert uit te
zoeken, of de kinderen nu menselijk zijn of niet.

Pagina 10

1 april! Kikker in je bil!

Dr. Sleep
Het vervolg op De Shining wordt ook verfilmd, zoals we
al wel weten. Het gaat naar het grote scherm met een
veelbelovende regisseur: Mike Flanagan. Warner Bros.
verfilmt en Flanagan zal het script van Akiva Goldsman
herbewerken. Want wie wil nu niet terug in de wereld
van Danny Torrance? Flanagan maakte eerder Geralds
Game tot een succes op Netflix, en wordt gezien als een
van de meest veelbelovende regisseurs. Zoals je weet
gaat het boek verder waar Danny inmiddels volwassen
is, en jaren na alle gebeurtenissen in het Overlook Hotel
probeert te overleven met zijn psychische problemen.
Maar… REDRUM… hij wordt geplaagd door een nieuwe
bovennatuurlijke verschijning. Er is nog geen tijdlijn
voor de film, of acteurs bekend, maar men schijnt de
film snel te willen maken. Dus hopelijk hoeven we niet
lang te wachten op een update!
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

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

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

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar
ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen
King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste
kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent.
De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met een
Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels met
elkaar combineren!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz. 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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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Janneke en hoe komt dat zo?
Stephen King was altijd al een schrijver die ik bij naam kende, maar ik had nooit
interesse genoeg om een boek van hem te kopen. Toen ging ik met een vriendin op vakantie en
daar hadden ze een boekenkast waar je een boek kon lenen, een van die boeken was Mobiel. Dit
was het moment om een boek van Stephen King te proberen. Dat was een van de beste beslissingen die ik had gemaakt op leesvlak. Daarna las ik Carrie en wist ik dat ik meer wilde lezen, veel
meer. Gelukkig kwam ik een aantal maanden later op een boekenmarkt waar de fanclub stond.
Ik wist niet wat ik zag, zo veel keus! Ik liep weg met 7 boeken en een groeiende passie voor King.
Stephen King boeken met dank aan de mensen die achter de kraam stonden.
Werk: Software Engineer Leeftijd: 23 Woonplaats: Ede

Janneke
v.d. End
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!
Janneke krijgt natuurlijk wat merchandise, en
een van de titels (in het
Engels) die ze nog mist
toegestuurd!
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Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik vind dit altijd zo lastig want dat heb ik niet, in ieder geval niet consistent. De ene dag is het
Mobiel want dat is het eerste boek dat ik van hem las en waardoor mijn mening over zombieachtige boeken van iew nee, naar eigenlijk best wel cool ging. Een andere dag kan het Carrie
zijn omdat het zo’n diepe indruk op me achter liet. Of Ogen van vuur want ik heb een beetje
voorliefde voor boeken over dat soort experimenten. Of Mr. Mercedes want ik hou van een goede
detective. Maar momenteel is het de Scherpschutter; de opbouw in dat boek, de spanning die je
voelt is zo gaaf en dan de gedachte dat je nog een aantal boeken te gaan hebt is echt fantastisch.
Wat is je favoriete film en waarom?
Zoveel films heb ik niet gezien, eigenlijk alleen maar IT, The Dark Tower en The Shining. Van
die drie is The Dark Tower mijn favoriet, het voelde ontzettend episch aan, en ik was aangenaam
verrast. Ik heb ook erg genoten van de eerste afleveringen van The Mist, ik vond het alleen jammer dat bij mij de interesse na een aantal afleveringen afnam.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik zou heel graag De Donkere Toren compleet hebben, ik heb nu tot en met 4. Omdat ik die in
het Engels wil en eigenlijk alleen op boekenmarkten koop, vormt dat nog een hele opgave. Maar
dat maakt het wel heel leuk, dat ene boek vinden voelt dan nog beter: ik wil alle boeken hebben.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik heb een best wel diverse smaak, maar de afgelopen tijd ben ik me gaan interesseren voor Nederlandse schrijvers. Vooral van de uitgevers Zilverspoor en Godijn publishing, deze staan namelijk op een aantal events waardoor je met de schrijvers zelf kunt praten wat een boek kopen zo
veel leuker maakt. Zeker als je ze nog eens ziet nadat je hun boek hebt gelezen en je kunt vertellen hoe tof het boek was ect. Verder lees ik niet vaak veel boeken van dezelfde schrijver,
vaak alleen als ze een serie hebben geschreven die me boeit. Over het algemeen kijk ik voornamelijk naar het genre van het boek en wat er
op de achterkant staat.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik ben in aanraking gekomen via een boekenmarkt en dat was echt een hele leuke manier
om in contact met de fanclub te komen. Sowieso vind ik het altijd leuk om bij de kraam
langs te gaan, niet alleen voor de boeken maar
ook voor de mensen. Ze zijn altijd zo aardig en
altijd bereid je te helpen zoeken naar een
specifiek boek. Geen tips, maar wel mijn complimenten naar de mensen achter de boekenkraam!
*note van de redactie: Dank voor het compliment!
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Ik moest hier heel lang over nadenken maar
uiteindelijk zou ik hem toch willen vragen
waar hij zijn inspiratie vandaan haalt of hoe
zijn verhalen tot stand komen. Ondanks dat hij
waarschijnlijk die vragen al zo vaak beantwoord heeft maar ik zou hem zo graag in het
echt over zijn werk willen horen praten.
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Oorspronkelijke
titel: Hagman,
Ragdoll book 2
Auteur:
Daniel Cole
Uitgever:
Luitingh-Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2018
Aantal pagina’s:
400
ISBN:
978 90 245 7600 5

Link/Urls: Uitgever
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door Chrissy

Marionet van Daniel Cole
Bestverkochte thrillerdebuut van 2017, kandidaat op de
shortlist voor Thriller van het Jaar, meer dan 40.000 verkochte exemplaren en een televisieserie in de maak. Daniel Cole maakte een indrukwekkende entree toen hij
met zijn eerste boek Ragdoll kwam aanzetten. Onder de
bewierokers van zijn debuut ook thrillercollega M.J. Arlidge, wat meer dan voldoende is om me nieuwsgierig te
maken voor boek nummer twee, Marionet.
Beoordeel nooit een boek op basis van de kaft, al valt die
wel meteen op, vooral dan de speciale uitvoering van de
rug waarbij het lijkt alsof iemand een bindfout heeft gemaakt. Hetzelfde typerende blauwe stiksel komt terug in het boek
zelf, wat enigszins afleidend werkt tijdens het lezen.
Net als in Ragdoll is de hoofdrol weggelegd voor rechercheur Emily
Baxter. Een zaak aan de andere kant van de wereld toont verrassend veel gelijkenissen met de Ragdoll-moorden. De mediaaandacht is onmiddellijk aanwezig en neemt alleen maar toe bij de
volgende zaak. Wie zit hierachter?
Marionet start met een proloog die zich afspeelt in 2016, het
‘heden’. Daarbij word je als lezer letterlijk in het verhaal gedropt.
De eerste personages worden niet geïntroduceerd, ze zijn er gewoon en je kan maar beter meteen opgaan in het voorgestelde leestempo. Een tendens die aanhoudt in de rest van het verhaal. Er
duiken steeds nieuwe personages op die in het beste geval een duiding van een zinslengte lang meekrijgen waardoor het niet gemakkelijk is hun belang voor het verhaal in te schatten. Daarnaast zijn
er vaak sprongen in het vertelperspectief, net als in het beschrijven
van de gebeurtenissen. Sommige nemen pagina’s tijd in beslag zonder dat je kan zien waarom, terwijl andere zo onnatuurlijk snel
gaan dat ze enorm ongeloofwaardig overkomen. Een goed voorbeeld
hiervan is de uitstekende verstandhouding die tot stand komt tussen
Baxter en haar nieuwe collega’s. Dat ligt niet in de lijn van het karakter dat Baxter heeft meegekregen.
Wat betreft het eigenlijke thrillergedeelte: er is geen tekort aan
gruwelijke doden en mysterieuze mogelijke daders, alleen laat de
uitwerking ervan te wensen over. Daniel Cole gaat er duidelijk vanuit dat elke lezer van Marionet eerst Ragdoll heeft verslonden omdat er veel verwijzingen zijn naar voorgaande gebeurtenissen zonder een flardje uitleg. Alles wat volledig nieuw is in het verhaal
mist impact waardoor de ontknoping ook niet zo belangrijk lijkt.
Ondanks alle toeters en bellen kon Marionet helaas niet bekoren.
Het verhaal leest meer als een idee dan als een eigenlijk goed uitgewerkt boek, dat bovendien zwaar moet leunen op het voorgaande
succes van Ragdoll. De verwarrende schrijfstijl in combinatie met
de weinig benaderbare personages roept daarbij ergernis op in
plaats van nieuwsgierigheid waardoor het niet weet te boeien. Fans
zullen ongetwijfeld blij zijn met een vervolg, maar een tweede
boek van Daniel Cole is aan mij niet besteed na deze kennismaking.
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Junior Monsterboek 6 van 13 griezelauteurs
Junior Monsterboek deel 6 is een
korte verhalenbundel van de Belgische
uitgeverij Kramat. Het boek bevat 12
verhalen van 13 verschillende griezelauteurs, bedoeld voor jongeren vanaf
10 jaar.

Aantal pagina’s:
300

Het concept van dit boek is leuk! Korte, griezelige verhalen voor de jeugd,
door verschillende griezelauteurs geschreven. Uitgeverij Kramat organiseerde voor elk van de boeken een
wedstrijd waarbij jeugdige schrijvers
tussen tien en zeventien jaar een verhaal mogen indienen. Het verhaal van de winnaar komt in het boek. Voor het zesde deel
in deze serie won de elfjarige Hanne Goorickx met Slangengefluister. Haar verhaal staat
als laatste in het boek en eigenlijk was ik hiervan het meeste onder de indruk. Een
zwaar thema zoals zelfmoord is het onderwerp van dit verhaal. Griezelig knap gedaan
voor een meisje van elf… Dit boek bevat nóg een verhaal van een jonge schrijfster, De
ogendief, van Marie Uiterwijk, een veertienjarig meisje. Zij mocht voor dit zesde boek
een verhaal schrijven zonder de wedstrijd te winnen. Dit deed ze wél voor het vierde en
vijfde Junior Monsterboek.

ISBN:
9789462420748

Het boek ziet er mooi uit, een mooie kleurenhardcover met op de kaft een tekening
met humor en veel details. Verder in het boek kom je te weten hoe deze tekening ontstaan is, wat leuk om te weten is.

Link/urls:
Uitgever

Bovenaan op de kaft staat: “twaalf duivelse griezelverhalen rechtsreeks uit de hel” in
schrijflettertype gedrukt. Leuk detail. Vooraan in het boek staat een duidelijke korte
inhoud met in een oogopslag alle verhalen, in datzelfde schrijflettertype.

Auteur:
13 duivelse griezelauteurs
Uitgever:
Junior Kramat
Jaar van uitgifte:
2017

Vóór elk verhaal kan je kort lezen hoe de auteur van het verhaal dat volgt, zichzelf
voorstelt, welke werken ze eerder geschreven hebben en soms een kleine biografie. Dat
is interessant. En elk verhaal begint met een unieke illustratie van Bart Mertens die ook
een van de verhalen schreef. Leuke, cartoonachtige illustraties met oog voor details. Na
elk verhaal kijk je best nog eens naar elke illustratie, want ze zijn tof gedaan!
Kinderen die stiekem gaan kamperen om op zoek te gaan naar de geest van een heks en
dan van alles engs meemaken … was een goede start van het boek. Ook de andere verhalen zijn leuk geschreven, het ene al spannender als het andere. Sommige verhalen
trokken me minder aan, maar dat is eerder persoonlijk omdat het thema me niet lag.
Enkele van de voor mij specialere verhalen zijn Trein naar de Hel van Nico De Braeckeleer en De Griezeldirecteur van Tom Bergs en Kris van der Sande. Beide verhalen zijn
zeer spannend geschreven. Trein naar de Hel doet je nadenken en De Griezeldirecteur
heeft het van de spanning in het verhaal. Ook Omgekeerd van Johan Deseyn is heel
spannend geschreven. Een verhaal dat je doet nadenken. Dit verhaal lijkt me als een
van de enige verhalen iets van een moeilijker niveau. Heerlijk om als volwassene te
lezen, maar misschien te moeilijk voor de jeugd? Ik heb er in elk geval van genoten.
Alle griezelthema’s en griezelfiguren passeren de revue in dit boek. Vampiers, weerwolven, geesten, heksen, kerkduivels, aliens en zelfs “pamvieren” … En in elk verhaal zijn
de hoofdfiguren kinderen of jongeren.
En dan heb je nog alle verschillende auteurs en hun verschillende schrijfstijlen wat het
boek aangenaam om te lezen maakt, heel afwisselend. Ik weet alleen niet of elk verhaal
wel geschikt is voor kinderen van negen jaar. De verhalen zijn uiteenlopend op dat vlak.
Ik heb erg genoten van dit boek want ik heb al ervaren dat dat niet vanzelfsprekend is
bij een jeugdboek. Een aanrader dus!
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Uitgever:
Nimisa
Jaar van uitgifte:
2018
Aantal pagina’s:
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De overlevers van Rik Raven
Ik heb het grote genoegen gehad om dit boek van Rik (je wel
bekend van onze fanclubdagen hoop ik!) al te mogen lezen
toen het nog een manuscript was, omdat zij graag een quote
wilde voor op de achterflap. En die heeft ze gekregen:
“spannende, rauwe en verontrustende fantasy” en dat meen
ik tot in mijn tenen! Dit is Riks beste tot nu toe! En als je
eerder haar boeken wat ontweek vanwege het eerdere label
fantasy, kan ik je aanraden dan toch dit boek maar eens op te
pakken. Dit is spannend met een vleugje mysterieuze fantasie
dat niemand in de weg zal zitten.
Dit staat er nog meer op de achterflap: ''Jeffrey stak het versleten, zwarte schrift omhoog. 'Dus dit hadden wij nooit onder ogen mogen krijgen.' Hij zorgde dat Tom de handgeschreven titel op een vergeelde ovale sticker ook kon lezen. De
nieuwe generatie ...''
Wat doe je als je tweelingzus, die niet spreekt, ineens verdwijnt? Tara raakt niet in paniek, maar is bereid om alles in het werk te
stellen, zelfs haar verborgen talent, om Devi te vinden. Ook haar moeder,
Jacky, zet alles op alles. Zelfs haar vader, Jacques, die officier van justitie is, wendt zijn invloed aan. Maar is dat wel zo?
Tara ontmoet Tom, een particuliere detective, en later Jeffrey, een
rechercheur bij de politie in 's-Hertogenbosch. Met beiden is er een bijzondere klik. Waarschijnlijk door hun zeldzame talenten, die ook zij verborgen moeten houden. Zonder te weten dat zij vieren al waren voorbestemd om samen te komen, bundelen ze hun krachten om Devi te vinden.
Uiteraard heb ik toen het boek eenmaal verschenen was, 3/4 van het
boek nog eens opnieuw gelezen: een manuscript is nog niet foutloos en
dat leest toch anders.
Het boek heeft niet al te lange hoofdstukken gekregen, en leest lekker
weg. Er is hier en daar gespeeld met lettertypes in het boek, wat soms
wel eens een beetje afleidt van de tekst.
Het is knap om te zien hoe Rik de personages heeft ontwikkeld, en ze laat
zien hoe mensen met een verschillende achtergrond toch heel verschillend kunnen zijn. Hoe de tweelingzusjes heel anders reageren op gebeurtenissen is interessant, maar vooral ook spannend uitgewerkt.
Mijn favoriete karakters zijn toch wel Tom des Orleans en Daniel Oldkeeper omdat die stukjes vooral vol humor zaten. De tweelingzusjes zijn
vooral heel kwetsbaar, en langzaam wordt er een geheim verteld.
Het is een verhaal dat zomaar bijna echt gebeurd zou kunnen zijn, maar
dat komt door de manier waarop het is verteld. Dat is (ondanks dat het
SciFi gedeelte minimaal is) niet mogelijk, maar het wordt verteld alsof
het heel gewoon is, en dat het een illusie is neem je gewoon op de koop
toe. De dingen die gebeuren zijn vaak verontrustend (met hier en daar
een grove seksscène) en er zit zo’n dubbele laag in dit verhaal dat het
ook te betrekken is op de dingen die vandaag de dag gebeuren zoals metoo. Diepgang dus. Soms zat ik met een ‘Óh’ op mijn lippen, en een eindje verder weer te lachen… je wordt meegenomen in het verhaal en de
emoties hierbij. Er wordt soms flink gevochten (en lekker gemeen gedaan), maar er zit ook een vleug suspense in door de bijzondere gaven die
vanaf het begin al een rol spelen.
Mooi beschreven, vlot leesbaar, mooi uitgewerkte karakters en met een
mooie plot. Lezers van Stephen King zullen zeker meekrijgen dat Rik zelf
ook een grote fan is, want er staan verschillende King-referenties in het
boek.
Zoals gezegd vind ik dit Riks beste ooit. Ze is niet alleen verder ontwikkeld waardoor er meer belevenis is, maar is ook spannender met vleugjes
fantasy, suspense en SciFi gaan schrijven, en daar kan ik haar alleen maar
mee complimenteren. Daarom ook een vette 8!
Dikke aanrader dus! Je kunt het boek bestellen bij alle (online) boekhandels, of een gesigneerd exemplaar voor 16,95 bestellen op de site van de
auteur. En je mag dan ook het boek Zucht voor maar 10 euro mee bestellen (zolang de voorraad strekt)!
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Meedogenloos van Sharpe & Skaye
J. Sharpe (je wel bekend als Joris van Leeuwen van onze fanclubdagen) en Melissa
Skaye besloten om uit nieuwsgierigheid eens
samen een boek te schrijven, met als gevolg
het boek Meedogenloos. De naam van het
duo bekt ook wel erg lekker op een boek
moet ik zeggen!
Het boek gaat over de zusjes Mandy en Lisa
Peeters, die als hun ouders zijn vermoord op
de vlucht gaan. Er verdwenen al eerder
meisjes, die later weer opduiken in de gedwongen prostitutie. India is ook zo’n meisje, maar dan is er een klant die zich haar lot aantrekt. En
als omstandigheden de ex-lovers Tim en Suzanne weer bij
elkaar brengt, staat hun leven op het punt voorgoed te veranderen. Op het eerste gezicht lijken dit drie op zichzelf
staande gebeurtenissen. Schijn bedriegt …
Ik heb (misschien wel tot mijn schande) nog niet eerder iets
gelezen van Skaye, maar de laatste mindfuck van Sharpe
kreeg van mij een hele dikke 10. En dus was ik blij te horen
dat er een nieuw boek uit was, waarvan de uitgever zo
vriendelijk was dit aan ons op te sturen. Hoge verwachtingen dus! Maar die werden toch niet helemaal ingelost helaas...
De uitnodigende kaft met mooi gekozen fonts liet me snel
beginnen in het boek. Ik heb niet kunnen ontdekken of er
gedeelten door een specifieke schrijver zijn geschreven:
het is mooi in elkaar gevloeid naar één stijl. Er is beeldend
genoeg geschreven, en ook de gruwelijke dingen worden
gedetailleerd verteld. Maar ik miste de diepgang in de karakters, waarvan sommige wat teveel oppervlakkig zijn gebleven, terwijl andere weer over the top zijn.
Het zijn korte hoofdstukken, voorzien van de naam van de
persoon om wie het dan draait, maar niet uit diens perspectief beschreven. Daardoor lees je wel snel verder (nou, nog
een hoofdstukje dan).
Maar las ik nu ook lekker door? De schrijfstijl was erg goed
te doen, maar wat ik las had naar mijn zin toch wat te weinig diepgang en het was toch niet echt vernieuwend wat ik
las. En ja, moord, verkrachting, ontvoering, kindermisbruik,
mishandeling… het komt allemaal voorbij en het is bloederig genoeg. Je moet er beter niet aan denken dat dit allemaal in het echte leven ook voorbij komt….
Het oogpunt was erg zwartgallig (maar dat kan een keuze
zijn geweest vanwege het onderwerp), en helaas ook erg
voorspelbaar. De drie verhaallijnen lopen door elkaar heen,
maar dat is goed gedaan. Ze komen uiteindelijk allemaal bij
elkaar. Maar nergens werd ik echt verrast, het plot was
echt te simpel en zeker niet van het niveau mindfuck.
Toch zitten er wel goede dialogen in, waardoor je hoopvol
weer verder gaat, maar veel van wat er gebeurde kwam
niet geloofwaardig genoeg over. Ik kwam niet echt in het
verhaal, werd niet meegesleept zoals ik had gehoopt en
verwacht. Het boek legde, ondanks dat het tempo er wel in
zat, toch makkelijk weg, ook een teken dat het niet helemaal was hoe het hoorde te zijn.
Ik juich dergelijke samenwerkingen van auteurs zeker toe,
maar vanwege het onvermogen van dit boek om mij mee te
slepen en echt te raken, moet ik dit boek van Sharpe en
Skaye dan ook helaas meedogenloos maar voorzien van een
cijfer. Voldoende, maar toch maar een ruime 6.
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Door Mim

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis...
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.
Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele cameracrew staan.
Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King-verhalen. Misschien heb je
ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje ziet. Er is veel
te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan...

Aantal
Fouten:

3

Lawnmowerman

Korte inhoud van de film:
Het onderzoek van Dr. Angelo wordt gefinancierd door ‘De Winkel’ (zie ook: Ogen van vuur/Golden Years), een geheime overheidsinstantie die slechts geïnteresseerd is in het militaire nut van 'virtual reality'. Wanneer zijn chimpansee, die hij bij zijn
experimenten gebruikt, sterft door een te grote dosis agressie, besluit Angelo op eigen houtje verder te zoeken naar de mogelijkheden van V-R. Zijn oog valt op zijn zwakbegaafde tuinman Jobe.
Met beperkte mogelijkheden slaagt hij erin de intelligentie van Jobe in korte tijd enorm te vergroten, tot grote verbazing van
de buurtbewoners, die hem vaak wreed behandelen. Angelo weet dat de mogelijkheden in het lab van ‘De Winkel’ veel uitgebreider zijn en krijgt toestemming met Jobe verder te experimenteren. De Winkel verandert, zonder medeweten van Angelo,
het computerprogramma zodanig dat de agressiviteitsfactor weer terugkeert. De resultaten zijn gigantisch en krankzinnig.
Opeens kan Jobe gedachten lezen en voorwerpen verplaatsen met zijn geest, wat samen gaat met gevoelens van agressie. Angelo begrijpt er niets van. Er gebeuren de meest vreemde dingen in zijn lab en het liefst wil hij de experimenten
stoppen, maar zo eenvoudig blijkt dat niet te gaan...

•

Op de dvd-versie onder het kopje verwijderde
scènes is er een scène waar Jobe praat met de aap die
denkt Cyberman te zijn. Het vizier van de helm die de
aap opheeft, gaat steeds open en dicht.

•

Aan het eind, wanneer dokter Angelo en Peter
ontsnappen van de ontploffing, net nadat Angelo vanaf
de muur springt en Peter roept om hem te volgen, kan je
als je heel goed oplet, iemand zien die de achterkant van
Peters shirt vasthoudt om hem naar beneden te helpen.

•

In de scène waar we in Angelo’s kelder zijn bij Jobe die daar de
priester en de vader van zijn vriend heeft vermoord, gaat Jobe een
bericht sturen naar Angelo door zijn VR-helm te gebruiken. In dit
bericht zien we en horen we hoe Jobe beschrijft hoe hij een boost
medicijnen heeft genomen. Maar hoe hoort Angelo dit bericht? De
oortelefoon van de VR-set is boven zijn hoofd en van hem weggedraaid.
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The Cloverfield Paradox (NetFlix)
Een groep astronauten, werkzaam in een ruimtestation,
doet een schokkende ontdekking die alles wat ze denken
te weten op zijn kop zet. Na een uitvoering van een
wetenschappelijk experiment verdwijnt de Aarde.
Wanneer er bovendien een ruimteveer verschijnt, moeten
de astronauten vechten om te overleven.
Dit is alweer deel 3 van de Cloverfield-serie. Alle delen
lijken een beetje los met elkaar verbonden te zijn. De hoop
was dat deel 3 de verbindende schakel zou zijn, maar
helaas. Deel 1 was echt een monsterfilm, dit monster veroorzaakte chaos in New York met alle gevolgen van dien.
Deel 2 (10 Cloverfield lane) vond ik echt een juweeltje,
maar alleen het eerste deel van de film dan. De beklemmede sfeer in de schuilkelder, de paranoia van Howard en de
angst van Michelle waren goed in beeld gebracht. De film
was heel overtuigend. En over het einde zullen we het maar
niet meer hebben.
Bij het derde deel was het me in het begin niet helemaal
duidelijk in welke periode dit deel zich nou afspeelt. De
laatste beelden van de film lijken het aan het begin van deel
1 te plaatsen. Dat deze film de bioscoop niet eens heeft
gehaald maar direct bij NetFlix is geparkeerd zegt misschien
ook genoeg. Wel raar dat ze tijdens de Amerikaanse Superbowl dure reclametijd hebben gekocht om de film aan te
kondigen. Direct na de superbowl-wedstrijd was de film wereldwijd te bekijken op NetFlix.

Tijdens het maken van deze recensie ben ik
er achter gekomen dat ze met nog een
Cloverfield-deel bezig zijn. Dit zou zich af
moeten spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit veroorzaakt ook een probleem in de
geloofwaardigheid van deze serie: de tijd die
er tussen de verschillende delen zit, het is
ook in dit deel weer een probleem.
De eerste Cloverfield komt al uit 2008. Ook
het verhaal speelt zich duidelijk in die periode af qua tijdsbeeld (kleding, telefoons, etc.)
Paradox speelt zich af in 2028 maar veroorzaakt de monsters in 2008. Dat hoeft geen probleem te
zijn, maar hoe wordt nergens echt duidelijk, je wordt als kijker overspoeld met losse informatie
die je zelf maar aan elkaar moet knopen om tot een oplossing te komen. Maar de informatie die
je krijgt is niet voldoende om tot een oplossing te komen.
Dat is het echte gemis van deze films: de bijna desinteresse van de filmmakers om je bij het
Cloverfield-project te betrekken. Op zichzelf kan Coverfield Paradox er best mee door, is nog
vermakelijk ondanks het matige verhaal en de onduidelijke gebeurtenissen. Maar de link met
Cloverfield is er zo duidelijk achteraf pas opgeplakt dat het bijna vervelend wordt. Ook het
horrorgedeelte is erg beperkt. Het is 99% SciFi. Ondanks dat er nog een vierde deel aankomt, ben
ik bang dat ze de Cloverfield-serie al om zeep hebben geholpen met deze vertoning…
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002
kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis gebruik
kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website
maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten KvK
en software, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans
levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

