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Lees het laatste deel van
dit verhaal van
Shirley-Ann van Wingerden

Waarom ‘HET’
de tweede keer
nog beter is...

Winnaars
- Schone Slaapsters
hangers & posters
- Trilogie Zwart Bloed
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2018 is van start, en we vragen ons allemaal af wat dit nieuwe jaar ons nu weer
zal brengen… Onze voorzitter opent dan ook, zoals gebruikelijk elk jaar, met een
‘speech’ het nieuwe jaar op de volgende pagina. Er zijn weer leuke dingen om
naar uit te kijken….
In elk geval komt de nieuwe uitgave van Outsiders, maar heel veel meer weten
we er ook nog niet van. En de verfilming van IT — deel 1 is ook al te koop. En wie
weet… komt er nog een nieuwe King!

KING

FANCLUB

Deze Kings Things is
verzonden naar 2424 fans
1994 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

In deze Kings Things, met op de cover een prachtige prent van Carrie, gemaakt
door Alice Meichi Li uit Amerika, vind je natuurlijk weer het laatste nieuws.
We maken de winnaars bekend van de trilogie Zwart Bloed van Shirley-Ann van
Wingerden, en ook van die prachtige (boekhandel)posters en hangers van Schone
Slaapsters die we van The House of Books kregen om weg te geven aan de fans.
En daarvan hebben we er nog een aantal over, dus als je nog even een foto van
jezelf maakt met het boek Schone Slaapsters, kun je ook deze maand nog kans
maken op zo’n prachtige poster.
Ook lees je het vervolg (en tevens einde) van het verhaal Djinn, waarvan je het
eerste deel kon lezen in Kings Things van dec17/jan18, en waarbij de prachtige
illustraties gemaakt werden door onze Martine.
We gaan ook nog even terug naar Derry: de horrorfilm IT (net verschenen op DVD
en Blu-ray) wordt elke keer dat je hem bekijkt namelijk beter… (volgens Valerie
Ettenofer).
Natuurlijk zijn er weer boek– en filmrecensies, en is er weer een nieuwe prijsvraag. En zo gaat 2018 van start. 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!

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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Nieuwsflits
Een nieuw jaar, maar geen nieuw begin
Beste Constante Lezers (van Kings Things),
Als jullie dit lezen, zit de eerste maand van het nieuwe jaar er al
weer bijna op. Toch wil ik hier nog heel even terug kijken op vorig
jaar.
Voor de fanclub toch weer een succesvol jaar, na het iets mindere
2016, waarin we helaas voorlopig afscheid moesten nemen van de fanclubdag. Waar we gelukkig geen afscheid van hebben genomen, maar
wat zelfs een groter succes dan ooit was, dat was onze Dollarbaby
Filmdag. In 2017 gehouden in de zeer mooie theaterzaal in Rijen. Een
grote opkomst en enthousiast publiek. Als je dit jaar gemist hebt,
zorg dan dat je er in 2019 wel bij bent!
Onze grootste prestatie (speciale dank daarvoor aan Chrissy en Ben) in 2017 was natuurlijk de lancering
van de geheel vernieuwde website. We hebben lang geaarzeld of we het wel moesten doen en toen dat
besluit eenmaal genomen was, heeft het nog heel wat voeten in de aarde gehad om de pagina’s te vullen en de nieuwe website in de lucht te krijgen.
Ook was 2017 het jaar waarin er bij Uitgeverij Luiting~Sijthoff een prachtige versie van De Shining uitkwam ter ere van de 70ste verjaardag van onze favoriete schrijver. Maar ook het jaar waarin (opeens)
een boek van Stephen King dat hij samen met zoon Owen schreef, in Nederland werd uitgegeven door
House of Books. Gelukkig heeft de fanclub ook met deze uitgever weer goede contacten en mochten we
namens hen aan jullie bijvoorbeeld posters, winkelhangers en promobladen voor deze uitgave weggeven.
Ook in 2017 hebben wij kennis gemaakt met Schokkend Nieuws. Zij maakten naar aanleiding van de 70 ste
verjaardag van King een filmspecial van hun blad, waaraan de fanclub heeft meegewerkt en waaruit
voor de toekomst hopelijk een innige samenwerking voortvloeit. Het met een standje aanwezig zijn op
onze filmdag was daarvan het eerste resultaat.
En dan ook maar even proberen vooruit te kijken. Zoals de titel van dit stukje al aangeeft zijn we eigenlijk niet van plan om iets anders te gaan doen. Wij zijn zeker weer met twee kramen aanwezig op de
Deventer boekenmarkt, we zullen jullie zeker weer de mogelijkheid bieden om de nieuwste boeken via
onze webshop te bestellen (dank aan iedereen die dat trouw doet, van het kleine beetje winst dat we
daarmee maken kunnen we de website draaiende houden, filmdagen organiseren, de huur van kramen
op boekenmarkten betalen, etc.). Wellicht zullen we dit jaar nog op een of twee andere boekenmarkten
te ‘bewonderen’ zijn, houd hiervoor Kings Things en onze Facebookpagina in de gaten.
Nadat ik dan als laatste onze donateurs (P.J. van Bogget en R.A. Booden) hartelijk bedankt heb voor ook
in 2017 weer hun maandelijkse donatie, ik al onze vrijwilligers bedankt heb voor hun geweldige inzet in
2017 en mijn medebestuursleden bedankt heb voor het met enthousiasme en plezier uitvoeren van hun
taken, rest mij niets anders dan jullie, trouwe Kings Things lezers, een heel fijn, gezond en succesvol
2018 toe te wensen!

Peter van Veen
Voorzitter/Penningmeester
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1 april! Kikker in je bil!
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In de prijzen gevallen?
Winnaars Schone Slaapsters hanger of poster (A0)!

OOK ZO’N POSTER WINNEN?
We hebben nog wat posters over (we kregen er echt heel veel!)… mail een foto van jezelf (je hoeft niet volledig
herkenbaar in beeld als je dat niet wilt) met jouw Schone Slaapsters naar fanclub@stephenking.nl o.v.v. Schone
Slaapsters en wie weet win jij alsnog een poster!
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King bekroond voor oeuvre over
het fenomeen ‘mens’
De Amerikaanse bestsellerauteur Stephen King krijgt de
2018 PEN America Literary Service Award. De prijs is
bedoeld voor een veelgeprezen auteur, wiens werk
'helpt de lezer de menselijke natuur te doorgronden',
aldus een persverklaring. Andrew Solomon, president
van PEN America, zei in een toelichting dat de schrijver
van onder andere It en Carrie 'ons heeft geïnspireerd
om in verzet te gaan tegen duistere krachten. King
heeft dat bereikt door zijn enorm rijke oeuvre, zijn
onzelfzuchtige zorg voor het welzijn van de mens en
zijn uitgesproken verdediging van de vrijheid van meningsuiting'. Stephen King heeft meer dan vijftig boeken
geschreven, waaronder Under the Dome, over een stad
in Maine die plotseling van de rest van de wereld afgesloten raakt door een 'onzichtbare krachten'. Volgens
een criticus van de New York Times bevat dit boek een
diepgeworteld sociaal commentaar over de wereld 'na
9/11, Hurricane Katrina en de oorlog in Irak. De schrijver steunt met zijn Haven Foundation bovendien collega
-auteurs en artiesten die te lijden hebben onder ontberingen van allerlei aard. King is een fanatiek pleitbezorger van vrijheid van meningsuiting op bijvoorbeeld
Twitter. Zijn optreden heeft ertoe geleid dat King door
president Donald Trump wordt geblokt op dit platform.
King krijgt zijn prijs op 22 mei tijdens een bijeenkomst
in het American Museum of Natural History. Op die dag
komt ook zijn nieuwe boek The Outsider uit. In 2017
won Stephen Sondheim de prijs, als eerste componist
ooit. Het jaar daarvoor werd J.K. Rowling met de award
bekroond. Bron: New York Times

Peter Straub over Talisman
Peter Straub schreef een tijd geleden samen met King
Talisman en Zwart Huis, en hij praat er hier over.

Mr. Mercedes Seizoen 2
Volgens Deadline is Tessa Ferrer gecast voor een
terugkomende rol in het tweede seizoen van de
succesvolle verfilming van
Mr. Mercedes. We kennen
haar uit Grey’s Anatomy, of
Insidious 4, en ze gaat de
rol spelen van Cora Babineau, de vrouw van Dr. Felix Babineau (huston) en
hoofd van de marketingafdeling van een grote geneesmiddelenfabrikant, die
nog ambitieuzer is dan dat
zij knap is. Hij kan mensen
van binnenuit manipuleren
door in hun brein te gaan
zitten, maar Cora beïnvloedt ze juist van buitenaf naar
binnen toe. Haar schoonheid, brein en doorzettingsvermogen, soms verzacht met wat extreme charmes, maken haar een formidabele verkoper, of wat ze dan ook
wil zijn… (bron)

The Shining art

Pet Sematary als audio
Wist je dat het boek Dodenwake (Pet Sematary)
nooit eerder als audioboek is uitgegeven? Fans
bleven er om vragen, en nu zal Michael C. Hall het
verhaal gaan inspreken.
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Op deze website van Francois Vaillancourt vind je
wat meer Stephen King
gerelateerde art, bijvoorbeeld de cover van The
Shining die in de UK uitgegeven zal worden. Maar
er staan meer prachtige
illustraties o.a. ook voor
Joe Hill.
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever
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Donkere Toren
Filmedities

Voor het voorjaar van
2018 zijn bij LuitinghSijthoff geen nieuwe of
heruitgaven van Stephen
King boeken bekend
gemaakt.
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Datum:

Soort:

Details:

01-11-2017

paperback

Tovenaarsglas
ISBN: 9789024579747
19,99

01-11-2017

paperback

Wolven van de Calla
ISBN: 9789024579754
19,99

01-11-2017

paperback

Lied van Susannah
ISBN: 9789024579761
19,99

01-11-2017

paperback

De Donkere Toren
ISBN: 9789024579792
19,99

01-11-2017

paperback

De Wind door het sleutelgat
ISBN: 9789024579785
19,99

juni 2018
(in USA op 22
mei)

?

Outsiders
NL titel nog niet
bekend.
House of Books
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1 april! Kikker in je bil!

The Outsider

Squad D

Dit is de USA cover voor The
Outsider. Het boek komt daar
in de winkels op 22 mei, de
dag dat King de Pen Award
(zie verderop in Kings Things)
in ontvangst zal nemen.

Het korte verhaal Squad D
wordt opgenomen in de
anthologie Shivers VIII in
2018. Andere verhalen in
het boek zullen zijn van
Bev Vincent, Jack Kethum, Brian James Freeman en anderen.

Nederland zal vermoedelijk
wel volgen rond diezelfde
tijd, maar de exacte datum
heeft The House of Books nog
niet bekend gemaakt.

Het is nog niet bekend of
het verhaal ook ergens in
het Nederlands zal verschijnen.

Remake Pet Sematary 2019?
Filmmaatschappij Paramount heft de datums voor een reboot van Pet Sematary
gepland in april 2019. Regisseurs zullen
Kevin Kolsch en Dennis Widmyer zijn, en
Jeff Buhler zal de adaptie vanuit het boek
maken. De verwachting is dat de film tijdens het Paasweekend in de bioscopen te
zien zal zijn. (bron)

IT
Er zijn inmiddels diverse IT DVD’s verkrijgbaar, met
verschillende covers. Hier rechts de DVD, daarnaast de
Blu-ray en daarnaast de 4K Ultra HD. De Directors Cut
wordt later dit jaar verwacht (bron)
Op de DVD staan geen andere extra’s dan de deleted
scenes, en alleen op de laatste twee versies staan de
volgende extra’s van 60 minuten in totaal:
• Pennywise Lives!
• The Losers' Club
• Author of Fear
• Deleted Scenes

Rob Reiner over Misery
Regisseur Rob Reiner vertelde meer
over de deal die hij sloot met Stephen
King voor het verfilmen van Misery. Er
komt namelijk een nieuwe Blu-ray uit…
hier kun je een exclusieve clip
bekijken.
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Je moest het spiegelbeeld lezen en aan ons doorgeven. De citaten kwamen uit respectievelijk: Schone
slaapsters, De eerlijke vinder, Revival, Duma en 22-11-1963. Dat wist ook Wim den Oudsten uit Roermond.
Die wilde graag het boek Complot tegen de president winnen, en het komt zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag februari
A-B-C-tje
Hieronder zie je vijf titels van King-boeken.
De letters staan echter op alfabetische volgorde.
Kun jij ontcijferen welke titels wij door elkaar hebben gemengd?
1. bdeeeginoprv
2. aaaehiilnnnrsttt
3. aegnnoruuvv
4. aaabcdeemnrs
5. aaceehlnoprsssst

Stuur de gevonden antwoorden vóór 20 februari 2018 naar
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag februari’.
Vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1.
2.
3.
4.
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Terry Goodkind - Maîtresse van de dood — boek 1 van de Kronieken van Nicci (leesexemplaar)
George R.R. Martin (e.a.) - Wildcards 3 van (leesexemplaar)
Christopher C. Petersen - Vlucht - Weerling 1 (leesexemplaar)
Dan Brown - Oorsprong (leesexemplaar)
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1 april! Kikker in je bil!

Pet Sematary Unearthed

NOG een boek in 2018?

In maart komt in de USA de DVD/
Blu-Ray
UNEARTHED
AND
UNTOLD: THE PATH TO “PET SEMATARY uit. John Compopiano en
Justin Whites documentaire over
King’s bestseller. Er staan interviews op met cast en makers,
locatietours en nog niet eerder
vertoonde foto’s en video’s van
de set. Speciale features zijn o.a.
audio en potcast commentaar,
interviews, featurettes, fotocompilaties, posterconcepten, video’s
van de set, een ‘sizzle reel’, trailers en art design. Het is nog niet
bekend of deze docu ook in Nederland zal uitkomen, maar uiteraard houden we je op de hoogte!

In een interview met Entertainment Weekly vertelde
King wat er allemaal is gebeurd in 2017 en wat er gaat
komen in 2018. Hij sprak over The Outsider maar ook
over een ander boek, nog zonder titel, dat al klaar is.
Het zou gaan over Casle Rock, en het verhaal is wat
langer dan Gwendy’s Button Box. Het zou zelfs een
beetje gezien kunnen worden als een vervolg. Dat
beloofd nog wat dit jaar! (bron)

Bericht van Owen tijdens de Kerst
Het berichtje hieronder heb je mogelijk nog gemist online…

En als je deze tweet ziet, heft King nog een paar
boeken in zijn bureaula liggen… Hij denkt dat ze niet
heel goed zijn zo te zien, dus de kans dat we
die zien is wel klein…

Doctor Sleep film
Mike Flanagan is gevraagd om
het vervolg op The Shining te
gaan verfilmen. Warner Bros
is de uitgever, en Flanagan
zal samen met Akiva Goldman het script schrijven.
Producenten zijn Trevor Macy, Jon Berg en
Akiva Goldsman.

CotC: Runaway
Children of the Corn: Runaway zal op Blu-ray,
DVD, en op On Demand uitkomen in maart dit
jaar. Het vertelt het verhaal van de jonge,
zwangere Ruth die de cult van moordende
kinderen weet te ontsnappen in een klein Midwesters stadje. Ze leeft de Jaren daarna
anoniem om haar zoontje de horror die ze zelf
als kind heeft meegemaakt te besparen.
Samen wonen ze in Oklahoma, maar iets heeft
hen daarheen gevolgd. Nu moet ze het kwaad
confronteren, of haar kind verliezen. Losjes
(ik herhaal LOSJES) gebaseerd op Kings
verhaal Maiskinderen / Satanskinderen.
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In de prijzen gevallen?
Winnaars Schone Slaapsters hanger of poster (A0)!
Van The House of Books kregen we
prachtige hangers (heel dik karton, 3Deffect) en posters op A0 formaat (heel
groot en vaak alleen in de boekhandel
te vinden) toegestuurd om weg te geven.
De winnaars van de posters en hangers
moesten een foto bijsluiten om mee te
doen.
Staat jouw foto in deze Kings Things?
Dan val je in de prijzen en wordt die
binnenkort bij je thuis afgeleverd!

Winnaar van de eerste drie delen van de Zwart Bloed horrorserie
Je hoefde alleen deze vraag te beantwoorden: Wat is de titel van de vierde verhalenbundel
van Oostland Literair die in februari dit jaar uitkwam en waarvoor Shirley-Ann van Wingerden
een kort verhaal schreef?
Dat is natuurlijk Passievol, en zo ziet die eruit.
Dat wist ook Kitty Smulders uit Breda, en zij krijgt de hele set Zwart Bloed-boekjes en de
allernieuwste merchandise (koelkastmagneten en een prachtige muismat thuisgestuurd! Heel
veel leesplezier!
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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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Geschreven door Valerie Ettenhofer,
vertaald door Peter

1 april! Kikker in je bil!

Opnieuw naar Derry: Waarom de Horror-hit van
vorig jaar ‘IT’ elke keer dat je kijkt beter wordt
Directeur Andy Muschetti en de cast en crew van IT hebben in het verleden gezegd dat zij drie doelstellingen hadden met de, in de afgelopen herfst uitgebrachte, ambitieuze verfilming van de roman van Stephen King. Hun zelf
samengestelde lakmoesproef voor succes bestond uit wat zij noemen de drie H's: humor, hart, en horror. De film
die alle records brak als de meeste brutowinst opleverende binnenlandse (zijnde de USA) horrorfilm aller tijden
(evenals de meest succesvolste film allertijden, uitgebracht in september), slaagt absoluut in deze doelstelling.
IT is ook een ideale film om te blijven bekijken. Met elke nieuwe keer wordt de visie van Muschetti voor de saga
duidelijker, kleine momenten voelen rijker en variaties op het bronmateriaal beginnen (meestal) draaglijk te
voelen. De film wordt nu eindelijk deze week op DVD en Blu-ray uitgebracht, compleet met verwijderde scènes en
stukjes die zich richten op Kings Derry-mythologie, de kind-acteurs die The Losers’ Club spelen en Bill Skarsgard als
Pennywise.
Onder de oppervlakte is het een verhaal over geconfronteerd worden met angsten, opgroeien, en vriendschappen
die tijd en omstandigheid overstijgen. Maar het zou niets zijn zonder de moordende clown uit de titel, een
demonisch, vormveranderend middelpunt dat wat een eenvoudig coming-of-age verhaal had kunnen zijn,
transformeert in een collectieve koortsdroom met dodelijk hoge inzet. In de miniserie uit 1990 was Tim Curry's Pennywise griezelig, grenzend aan campy. In de versie uit 2017 geven Skarsgard en Muschetti hun eigen draai aan Pennywise – hij neigt nu meer naar de lichamen vervormende Freddy Krueger dan naar Curry's circusclown – met glorieus grillige resultaten.
Het de eerste keer bekijken van elke horrorfilm impliceert een bepaalde hoeveelheid jezelf schrap zetten voor
schokeffecten (IT heeft er eigenlijk maar twee), gruwel (de eerste scène is de meest verontrustende), en een
psychotherapeutisch einde aan het ongemakkelijke gevoel dat er van alles kan gebeuren. Volgens deze normen is IT
niet meer dan een fatsoenlijke horrorfilm. Veel van de trucs die Pennywise gebruikt, hebben betrekking op het
gebruiken van de angsten van de Losers tegen henzelf, en omdat wij niet dertien jaar oud zijn, schrikken wij
slechts van de emmers met bloed en rare schilderijen. Om deze reden hadden veel fans van het genre dezelfde
eerste vraag over de film: is het een goede film of een goede horrorfilm?
Meerdere keren kijken onthult dat het antwoord een ondubbelzinnig ja op beide vragen is. Wanneer we de kans
krijgen om naar de film te kijken zonder de anticipatie van het onverwachte, blijkt Muschettis meesterlijke gebruik
van angst, de onze en van de Losers. Skarsgard is een natuurkracht als Pennywise, een kwijlende, tijdloze grafbewoner met wallen onder zijn ogen, die denkt dat kinderen het best smaken met de schok van angst in hun aderen.
Hij rent rond, danst, jaagt, verschijnt en verdwijnt wanneer hij wil, en – wacht, gebruikt hij een rottende Georgie
(Jackson Robert Scott) als een buiksprekerpop?! Muschetti schrijft de vroege scènes van Pennywise als een serie
ontspannen bespottingen voor de clown, gekenmerkt binnen de structuur van het verhaal door meer luchthartige
sequenties tussen de Losers, die in het daglicht hun dromerige reeks ontmoetingen met IT afdoen als verbeelding.
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Het gestage tromgeroffel van
horror en humor komt tot een
hoogtepunt in de meest zenuwslopende scène van de film, die
op ongeveer twee derde van de
film zit. In een uitgebreide reeks
overweldigende IT-gebaseerde
angstgebeurtenissen verkennen
Eddie (Jack Dylan Grazer), Bill
(Jaeden Lieberher) en Richie
(Finn Wolfhard) een verlaten
huis op Neibolt street, het
vermeende hol van Pennywise.
Skarsgard gebruikt zijn hele lichaam hier, zich ontwarrend
vanuit een krakeling-achtige positie in een verlaten koelkast voordat hij op melodramatische wijze richting Eddie
(die een gebroken arm heeft) walst, diep inademend om de angst van de jongens te ruiken, alsof het vlees op de
barbecue is. Zijn lach is losgeslagen zoals hij Eddie plaagt en net doet of hij op zijn arm bijt, hij speelt letterlijk
met zijn eten, en voert een rare omgekeerde versie van een spel ("Ik kom je pakken!") uit, dat ouders met hun peuters spelen. Wanneer hij geconfronteerd wordt door Bill, die erin geslaagd is om een weg te vinden uit een doolhof
van verschrikkingen met zijn “geest-boven-dingen” instincten, gilt Pennywise vrolijk, "Is dit is niet echt genoeg voor
je, Billy?” Blijkbaar waren dit de eerste scènes van Skarsgard die met de kinderen gefilmd werden, die van hem
gescheiden gehouden werden tot aan dat punt om zo een organische reactie op het scherm te krijgen.
Zelfs zonder de toegevoegde authenticiteit van werkelijke doodsbange kinderen maakte het uitstekende
werk van Muschetti en Skarsgard de scène in het Neibolt-huis tot de meest angstaanjagende Pennywise die
er ooit is geweest – op papier of scherm. Wanneer alles is gezegd en gedaan, leren de kinderen een klassieke Stephen King-les. Hun wederzijdse steun en kwetsbaarheid – eisen voor het verdrijven van enorme angst,
en niet alleen in het bezeten fictieve stadje Derry stopt Pennywise. Het beest heeft geen macht over
offers van kinderen die weigeren een stuk van zichzelf
aan IT te geven. Delen van het einde van het boek zijn
controversieel, en in de meest recente verfilming zijn
belangrijke scènes op een nieuwe wijze weergegeven –
denk aan Beverly’s (Sophia Lillis) dame-in-nood moment – op een manier die niet iedereen tevreden zal stellen. IT
propt toch een indrukwekkende hoeveelheid van het 1100 pagina's tellende boek in een goed afgerond gemaakte
film die nooit overdreven voelt.
IT is misschien niet zo pakkend en rijk als het boek waar het op is gebaseerd, maar het is nog steeds een volledige
maaltijd met achtergronddetails, stukjes improvisatie en genoeg symboliek om de fans vast te houden tot de komst
van deel twee in 2019. Naast de geweldige muzikale bijdragen (dit is een horrorfilm die er op een of andere manier
in geslaagd is om perfect gebruik maken van zowel Young MC's "Bust a Move" en XTC’s "Dear God") en doordachte
keuzes in alles, van kostuum tot liedjes, zijn er ook karakterdetails waaruit blijkt dat Muschetti op de goede weg is
als het gaat om het verhaal van de Loser’s Clubs getrouw te vertellen.
Voor fans van het boek en de miniserie is het net zo belangrijk om de verschillende persoonlijkheden van elk kind
precies te treffen, als om Pennywise op de juiste manier neer te zetten. Hoewel sommige Losers meer schermtijd
dan anderen krijgen (Mike is jammerlijk ondervertegenwoordigd, en de meeste van Stan's tijd zit in verwijderde
scènes), krijgt elke Loser eigenaardigheden en momenten die veel onthullen, vaak zonder de aandacht op hen te
vestigen. Als de andere kinderen hun fietsen neergooien, stopt de zorgvuldige en weloverwogen Stan (Wyatt Oleff)
om zijn fiets op de standaard te zetten. Moedige Beverly is de enige Loser die zich niet als vrijwilliger aanbiedt op
Neibolt om de wacht te houden zodat ze niet naar binnen hoeft. En Eddie, sterk voor de eerste keer na het weggooien van zijn placebo-medicijnen, negeert zijn horlogealarm dat hem eraan herinnert om ze in te nemen, en pakt
in plaats daarvan nog een laatste keer de handen van zijn vrienden voordat de zomer eindigt. IT is niet voor niets
Kings meest besproken boek. Het bevat meerder lagen en hoewel het niet overeenkomt met de complexiteit van
het boek, doet de nieuwe verfilming dat ook. Het is een episch avontuur en een persoonlijk verhaal van verdriet.
Het is volwassen terreur en tienerkomedie. Het gaat om één enkele zomer, maar ook over een heel mensenleven.
En ja, zoals beloofd, het heeft humor, hart, en horror.
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LUCKEY QUARTER
Hoe lang ben je al King-fan, Linda, en hoe komt dat zo?
Toen ik rond de 18 jaar was (ruim 20 jaar geleden), was ik aan het backpacken door
o.a. Nepal. In hostels was er vaak een klein ‘biebje’ waar je een boek kon lenen of ruilen voor
een ander boek. Hier stuitte ik op Desperation; mijn eerste contact met Stephen King. Ik vond
het geweldig en zocht hierna in alle hostels naar meer SK-boeken. Die waren er eigenlijk ook
altijd wel dus het bleek ook een goede keuze op reis. Dat eerste boek heb ik mee terug genomen
en altijd bewaard en staat nog steeds in de kast, met het nodige plakband op de kaft...

Dit keer de antwoorden
van:

Werk: Ik heb culturele antropologie gestuurd in Leiden en heb inmiddels al een aantal jaren een
baan bij een grote gemeente in Nederland.
Leeftijd: 39

Linda
Vetter
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!
Linda krijgt natuurlijk
wat merchandise, en
het promoboekje van
Bazaar van Boze dromen
thuisgestuurd en een
van de titels die ze nog
mist!

Woonplaats: Barendrecht

Wat is je favoriete boek en waarom?
De Donkere Toren! Het is zo’n waanzinnig verhaal met zoveel lagen en wendingen en ook verwijzingen naar andere boeken, personen en gebeurtenissen. De personages komen zo dichtbij dat
het heel ‘eigen’ voelt en je echt raakt. Ik vind het zo knap dat je zo’n lang en complex verhaal
over zo’n lange tijd toch zo mooi kan schrijven met zoveel detail. Momenteel ben ik het voor de
tweede keer aan het lezen en het is weer mooi.
Wat is je favoriete film en waarom?
Ik vind het moeilijk kiezen tussen The Green Mile en Stand by me. Beide vind ik erg mooi. Ik
denk dat het toch The Green Mile wordt.. normaal ben ik geen Tom Hanks-fan maar in deze film
vind ik hem erg goed. En de sfeer in het verhaal is gewoon mooi neergezet, net als de personages. Oh, en The Stand was ook goed!
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik mis nog heel veel! Sommige boeken heb ik wel gelezen maar niet (meer) in bezit en andere
boeken heb ik uitgeleend. Ik heb dus niet zo ‘gestructureerd’ verzameld tot nu toe...Ik zou het
echt gaaf vinden om misschien ooit een complete verzameling te krijgen, maar dat zou wel heel
veel ruimte kosten... Ik ben vooral erg benieuwd naar Bezeten Stad en De Talisman (die heb ik
allebei nog niet gelezen) omdat hier ook veel links liggen naar de Donkere Toren als het goed is.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik vond de Millennium Trilogie van Stieg Larsson ook erg goed! En ik lees verder ook wel Lars
Kepler, Dan Brown, Nicci French, Saskia Noort, Esther Verhoef, Simone van der Vlugt, Niccolo
Ammaniti en Samuel Björk. Ben Elton en Nick Hornby vind ik ook heel leuke schrijvers. Maar toch
het liefste Stephen King.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik ben er online op gestuit, ik weet eigenlijk niet precies hoe. Ik geloof dat ik iets wilde opzoeken over SK en dat ik het toen tegen kwam. Geen tips eigenlijk, gaat prima volgens mij.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Eigenlijk twee vragen: Kun je niet een slaappil nemen voor in het vliegtuig zodat je vaker naar
Europa kunt komen? En ook: lees je je eigen boeken (bijvoorbeeld van een paar jaar geleden)
nog wel eens terug en heb
je ze zelf allemaal thuis
staan? (Eigenlijk drie vragen dus)
Heb je nog tips of
suggesties?
Ga zo door en organiseer
lekker veel activiteiten. Ik
zou ook nog wel meer
leuke merchandise willen
zien. Sokken ofzo.
Welke vraag zijn we je
vergeten te stellen?
Ik vond het wel compleet
zo qua vragen.
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Oorsprong van Dan Brown
Wie je ook bent, wat je ook gelooft, alles gaat nu veranderen.
Robert Langdon, de welbekende hoogleraar kunstgeschiedenis en
symboliek wordt geconfronteerd met de vragen die de mensheid
al eeuwen bezighouden: waar komen wij vandaan en waar gaan
wij naartoe? Langdon is te gast bij een bijzondere presentatie
van Edmond Kirsch, maar wat die futuroloog, uitvinder en computerdeskundige precies gaat doen in het Guggenheim museum is
nog een raadsel. In de proloog wordt al gelijk een raadsel bekendgemaakt: een geheime ontmoeting tussen Kirsch, een rabbi,
een kardinaal en een oelama (het klinkt als een slechte mop)
waarbij alle geestelijk leiders bijzonder geschokt reageren en de
lezer natuurlijk nog niet te weten komt wat daar is besproken.
Klinkt goed… mooi raadsel en je ziet (ik tenminste wel) Tom
Hanks alweer helemaal in zijn nopjes rondrennen in een museum
als blijkt dat hij door een supercomputer die al zijn vragen kan
beantwoorden, wordt rondgeleid in het museum. Dan komt de
huurmoordenaar in beeld en wordt zijn vriend Kirsch vermoord en gaat Langdon natuurlijk samen
met een mooie schone (in dit geval de museumdirecteur en verloofde van de Spaanse kroonprins
Ambra Vidal) op pad om de moord op te lossen. Daarbij worden ze geholpen door de supercomputer van Kirsch, die luistert naar de naam Winston.
De eerste hoofdstukken lezen heerlijk door, zijn vlot en spannend en je wilt natuurlijk weten
waar Langdon nu weer mee te maken krijgt. Er komt zoals altijd weer van alles langs: religie,
toekomst, robotica en historische informatie. Natuurlijk gevolgd door de nodige plot-twists, codes
die gekraakt moeten worden, achtervolgingen en onderweg krijg je belangrijke en bijzondere
plaatsen uit Spanje mee, met kunst en cultuur. Typisch Brown, maar…
Van mij had hij nog wel een pagina of 150 mogen schrappen. Brown neemt uitgebreid de tijd om
te vertellen, maar veel van deze toeristische informatie (die wordt opgelepeld à la Sheldon uit de
Big Bang Theory) had wat mij betreft geschrapt kunnen worden. Het lekkere tempo van het begin
valt weg, spannend is het dan ook niet meer… Al die loze informatie zorgt voor een dip in het verhaal, waardoor ik me zelfs ging afvragen of ik nog wel door zou lezen. Voor mijn gevoel is het
bijna een filmscript: uitgebreid Barcelona en Gaudi met een heel klein beetje actie.
Ik zal niet verklappen of het boek de vraag waar we vandaan komen en waar we naar toe
gaan beantwoordt… ik denk dat je dat wel kunt raden. En zo wereldschokkend als de
ontdekking van Kirsch wordt beschreven, is deze volgens mij toch niet… Het lijkt mij wat
overdreven in elk geval. Maar tegen het einde van de dikke pil pakt het verhaal zich wel
weer wat op, en kom je er weer een beetje in. Maar dan komt er een vreemd en abrupt
einde, waarna het niet stopt, maar het verhaal toch nog even doorgaat over Barcelona…
zonder bijzondere redenen…
Dan Brown probeert de succesformule van Robert Langdon te herhalen, maar deze kloon
is wat mij betreft dit keer niet heel succesvol gedaan. Weer dezelfde trucjes voor de
spanning, en een te snel eindpunt waarna het boek nog doorkabbelt… het is het allemaal
net niet en laat je ontevreden achter. Wellicht hield hij dit keer teveel rekening met een
verfilming, en minder met de lezers, zo voelt het in elk geval. Toch is het boek niet superslecht en verdient het dan ook geen onvoldoende, maar enthousiast werd ik er in elk
geval niet van.
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Deal met de duivel van Steve Hamilton
“Hij kwam vrij onder één voorwaarde: als de telefoon gaat doe
je alles wat er wordt gevraagd … “
Deze zin staat bovenaan op de kaft van Deal met de duivel, de
eerste actiethriller rond het hoofdpersonage Nick Mason, van
bestsellerauteur Steve Hamilton. Hoge verwachtingen heb ik
van dit boek als er op de kaft ook staat dat Stephen King dit
‘het echte werk’ noemt en Lee Child ervan zegt: ”zó goed”.
De titel klinkt alvast goed. De kaft zelf ziet er interessant en
triggerend uit: gouden vlinders, blauwe gloeilamp, … mooi! Ik
verwacht een goede spannende thriller.
Het verhaal begint meteen ook spannend. Nick Mason, het
hoofdpersonage, is nog maar net vrij na een aantal jaren gevangenisstraf. De
voorwaarde om deze ‘vrijheid’ te krijgen lees je ook snel. Ik word nieuwsgierig
gemaakt. Maar dan begint het boek voor mij persoonlijk al snel te slabakken
(redactie: dat is Belgisch voor versloffen).
Daarna wordt heel op de oppervlakte beschreven. Mason krijgt, zoals verwacht,
taken te vervullen. Deze zijn voor mij vaag en ook de uitvoering ervan wordt
niet spannend beschreven. Ik zou bijvoorbeeld graag gelezen hebben wat sommige handelingen met hem doen maar deze gevoelens worden maar heel kort aangeraakt helaas. Hier kon de schrijver veel meer mee gedaan hebben.
Ook personages uit het verleden en hun karakters worden maar heel licht aangeraakt. Ze hebben nochtans een belangrijke rol gespeeld in Masons verleden. Zijn
ze nog van belang wat verder in het verhaal? Geen idee … en waarschijnlijk niet.
Ik heb ook de hele tijd het idee dat ik dingen aan het lezen ben die er niet toe
doen, geen belang hebben. En het hoofdpersonage raakt me maar niet. De
schrijver geeft het/hem geen kans. Een achtervolgingsscène kan spannend zijn,
maar niet alleen door spannende woorden als “plots” of “tóch” te gebruiken. De
personages bij wie het gebeurt moeten iets betekenen. Een droge beschrijving
of een opsomming van allerlei actiescènes is niet voldoende. Daar leef ik niet of
moeilijk mee.
Dan voel ik dat het plot of het einde eraan komt en ik blijf hopen maar helaas
wordt het amper spannender… Dit boek houdt me ook echt niet bezig als ik iets
anders doe. Een goed boek zit anders de hele tijd in mijn achterhoofd. Die heb
ik ‘bij me’…

uitgever
Kan ik ook iets positiefs zeggen? Ja, zoals het begin van het boek was het einde
ook weer goed. En dan heb ik het over de laatste 35 bladzijden. In die laatste
bladzijden worden personages nog heel even verder uitgediept. Alleen jammer
dat dit pas op het einde gebeurt. Het idee van het verhaal vind ik goed gevonden, ik ervaar alleen veel gemiste kansen.
Je laten leiden door uitspraken van grote schrijvers om een boek te kiezen is
geen goed plan. Deze kunnen bedrieglijk overkomen. Als het geen recensieboek
geweest was had ik het weggelegd, en dat doe ik echt niet zo gauw.
Deal met de duivel krijgt een 5.
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Het keizerrijk der schaduwen—Grim en Schaduw
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Grim en Schaduw is het vervolg op Hoop en Rood (zie recensie in
KT februari 2017). Hoop en Rood beoordeelde ik destijds als een
veelbelovend maar nog wat oppervlakkig fantasy-debuut van Jon
Skovron. In deel 2, Grim en Schaduw, laat Skovron zien dat hij
niet stil heeft gezeten qua ontwikkeling. Het boek heeft een vele
meer volwassen toon, wat waarschijnlijk mede veroorzaakt wordt
doordat ook de twee hoofdpersonen, Hoop en Rood, inmiddels
een stuk volwassener zijn. Daarover zo meteen meer.
Nadat Rood aan het einde van boek 1 gevangen is genomen door
de biospinners in het Keizerlijke paleis, wordt hij tegen zijn zin
omgevormd tot een meedogenloze huurmoordenaar. Als persoonlijke vriend en bodyguard van prins
Leston, zoon van de Keizer, raakt hij steeds meer betrokken bij de politiek van het paleis, en daardoor leert hij al snel dat het leven tussen de adel net zo dodelijk kan zijn als dat in de straten van
zijn geboorteplaats Nieuw Laven. Ondertussen terroriseert Hoop de schepen van het Keizerrijk terwijl ze zich voordoet als de gevreesde piraat Torment Grim. Als ze een complot van de biospinners
op het spoor komt waarbij het bloedbad in het dorp van haar jeugd niet meer dan een spelletje
lijkt, besluit ze eens en voor altijd een einde te maken aan de wandaden van de biospinners. Met
hulp van haar oude vrienden uit Nieuw Laven trekt ze ten strijde.
Hoop en Rood worstelen echter steeds meer met hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, en
nu de biospinners hun macht over de keizer versterken, begint de tijd te dringen. Niet alleen hun
eigen lot staat op het spel, maar dat van het hele keizerrijk. Daar waar Rood vanuit zijn nieuwe rol
mogelijkheden ziet om de biospinners te verslaan, vraagt Hoop zich na een lange strijd, waarbij ze
veel vrienden verliest, af of ze wel op de goede weg is. Ondertussen leren we dat er naast het
Keizerrijk der Stromen nog twee landen zijn die zo hun geheimen lijken te hebben: allereerst het
technologisch gevorderde rijk Aukbontar, waarvan de ambassadrice die opeens opduikt een dubieuze rol lijkt te spelen, en het nog geheimzinnigere triumviraat Haeventon, thuisland van de necrospinner, die beweert dat ook Hoop daar vandaan komt.
Zoals ik al aangaf, lijkt Skovron tussen deel 1 en 2 een flinke ontwikkeling doorgemaakt te hebben.
Waar deel 1 nog duidelijke trekken van Young Adult fantasy vertoonde, is deel 2 een veel volwassener boek. De toon is wat minder jolig, de karakters hebben een duidelijke en geloofwaardige ontwikkeling doorgemaakt en er komt ook een diepere laag in het verhaal naar boven. Het gaat niet
meer alleen om twee stoere jongeren die de wereld willen redden, maar het gaat ook om politieke
intriges en machtsspellen. Een mooi voorbeeld daarvan is het karakter Merivale Hempist, die aanvankelijk ‘slechts’ een wat vrijpostige royalty-dame lijkt maar een volkomen onverwachte dubbelrol blijkt te spelen. Ook de andere belangrijke karakters uit het boek (waaronder Hoop en Rood
zelf) laten meer van hun karakter zien en krijgen daarmee meer ‘body’.
De hoofdstukken gaan om en om over de hoofdkarakters, Hoop en Rood. Dat is inherent aan het
verhaal, aangezien beiden zich op verschillende plekken bevinden. De hoofdstukken zijn ook duidelijk langer dan in boek 1, wat een uitvloeisel is van een meer gedetailleerde schrijfstijl en meer
diepgang in de verhaallijnen. Onveranderd is het gebruik van typische woorden uit Nieuw Laven
(gap, smieren, zonvol). Het gebruik hiervan komt nog steeds wat gekunsteld over. Mogelijk heeft
Skovron naar analogie van Tolkien bedacht dat zijn wereld aan geloofwaardigheid wint met een
eigen taal, maar dat is dan niet echt gelukt. Jammer is dat de woordenlijst die hiervoor in deel 1
was opgenomen, niet terugkomt. Een lezer die bijv. boeken uit de bibliotheek haalt en deel 1 weer
heeft ingeleverd, kan die dus niet meer terugzoeken. Op zich geen groot probleem, aangezien de
meeste termen in deel 1 zo vaak gebruikt werden dat de betekenis waarschijnlijk wel bekend is.
Het boek eindigt met een fragment uit deel 3. Mijn recensie van deel 1 sloot ik af met de opmerking dat ik zeer benieuwd was naar deel 2. Daar kan ik nu aan toevoegen dat ik nauwelijks kan
wachten op deel 3 (tevens het slot) dat de Engelse titel Blood and Tempest heeft meegekregen. Op
dit moment is nog niet bekend wanneer de Nederlandse vertaling verschijnt.
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Gert Erauw (1965, Antwerpen) is van oorsprong jurist. Sinds
2008 woont hij in Bourgondië waar hij samen met zijn echtgenote een B&B uitbaat en zich toelegt op het schrijven. Dit
is zijn vierde boek, maar mijn eerste van deze auteur om te
lezen.
De flaptekst beschrijft: Peter, een uitgeholde boekhouder
met een ego ter grootte van een verschrompelde rozijn
haakt zijn geluk aan de liefde van zijn dochter en aan de
pinten met de voetbalmaten. Hij wil vooral met rust gelaten
worden. Dat lukt aardig ... tot een pedante schoonzoon en
diens hooghartige familie zijn dobberende leventje met
enkele brutale golfslagen doen kapseizen. Net wanneer hij
dreigt te verzuipen krijgt hij hulp uit een onverwachte
hoek. Een zieke geest en een absoluut amorele grap lijken
te volstaan om have en goed te redden… iemand vraagt hem
om zijn vrouw te verleiden, daar foto’s van te nemen zodat
er reden is voor een echtscheiding, en voor een leuk geldbedrag...
“Lust bedwing je door consumptie, verliefdheid wordt er
enkel door aangewakkerd. Althans in het begin, want naarmate verliefdheid tot liefde wordt ingekort, zoekt de lust
het alweer elders.”
Om met de deur in huis te vallen… de uitgever heeft het
boek onder het kopje suspense uitgegeven, maar dit was in
mijn ogen toch wel een flater. In suspense-boeken behoort
het aardig spannend te zijn, en er hoort een bovennatuurlijk
tintje (hoe klein ook) in verwerkt te zijn — volgens de Nederlandse standaard dan toch. Maar in het hele boek is geen
bovennatuurlijk tintje te vinden en een hoogdravende thriller is het al helemaal niet. Geen idee waarom er voor de
imprint Suspense gekozen is… maar het zet liefhebbers van
dat genre wel op het verkeerde been.
En toch heb ik me prima vermaakt met dit boek. Voorin
staat genoteerd dat het verhaal waar gebeurd is… namen
zijn wel aangepast en hier en daar een feit uit respect voor
overledenen. De flaptekst maakte me wel nieuwsgierig naar
het verhaal… immers uiteindelijk zou het dan toch wel spannend moeten zijn… maar nee. Het is meer een roman dan
een ander genre. Als je daar eenmaal op bent ingesteld, en
niet net als ik verwacht dat het nog spannend wordt, is het
een leuk boek om te lezen. Vooral humor (van het genre
‘galg’) en leuk gevonden stukjes tekst in dit boekje. De
Vlaamse schrijver kan goed met de taal overweg, maar wij
Nederlanders passen ons makkelijk aan en nadat je eenmaal
gewend bent is het niet echt storend meer. Er zitten mooie
verhaallijnen in die je soms op het verkeerde spoor zetten
en hier en daar een leuke plotwending.
Kortom: een leuke roman vol humor maar zonder spanning.
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Let her out

door Jeroen

Helen is een fietskoerier die een traumatisch ongeval
heeft gehad. Tijdens haar herstel begint ze vreemde
episodische black-outs, hallucinaties en nachtmerries te
krijgen. Het blijkt dat ze een tumor heeft, wat de overblijfselen zijn van een ‘verdwenen tweeling’ in de baarmoeder. Na verloop van tijd manifesteert de tumor zich
als een duistere versie. Als haar toestand verslechtert
begint ze psychotisch te handelen onder invloed van
haar kwade tweeling, waardoor ze een gevaar voor zichzelf en haar beste vriendin Molly wordt..

Regie:
Cody Calahan
Genre:
Thriller/Horror
Cast:
Rachel Sellan,
Deborah Jayne,
Kyle Hytonen
en anderen
Film gebaseerd op:

Prima film die een goede thriller combineert met horror.
De openingsscène lijkt niet helemaal bij het verhaal te
horen, verderop in de film wordt ook niet duidelijk wat ze
hiermee nou precies willen bereiken, maar misschien moet
ik hem nog een keer bekijken.

Jaar van uitgifte:
2016
Speelduur:
89 minuten

De eerste helft is voornamelijk spannend. Hier en daar zijn
wel wat schrikmomenten, maar daar blijft het bij, weinig
horror. Wat vooral opvalt is dat alles goed gefilmd is. De black-outs van Helen worden zeer overtuigend in beeld gebracht! Daar kunnen veel films een voorbeeld aan nemen, hierin wordt ook
duidelijk waarom ze die black-outs heeft. Dit wordt het verdwijnende-tweeling-syndroom genoemd, ik vond dat wel heel erg origineel en goed gevonden.
In de 2e helft wordt het
meer een horror. De gebeurtenissen volgen elkaar steeds
sneller op en er is heel wat
meer bloed te zien. Er is een
goede balans tussen thriller
en horror en dat maakt het
een zeer vermakelijke film.
Ook de gebruikte muziek en
de soundtrack geven de film
de juiste sfeer.
Er zijn echter ook een aantal dingen die me niet helemaal duidelijk zijn geworden. Ik noemde al
de openingsscène. Ook is er veel te doen over een schilderij dat naar mijn mening uiteindelijk
niet belangrijk is, althans niet voor de hoeveelheid aandacht. Ik bleef ook een beetje met het
gevoel zitten dat ze niet alles uit het verhaal hebben gehaald. Ik had soms meer verwacht van
een situatie. Dat kan ook komen omdat ik een verwende filmkijker ben en de verhalen van
Stephen King en Joe Hill vaak wel net dat extra stapje zetten. Ondanks die paar minpuntjes blijft
het een spannende film met mooi camerawerk en goede muziek, en zeker de 1,5 uur kijken
waard.
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Cast:
Carlinhos Duarte…
Régis Porto
Surete Martins… Jane
Porto
Emília Marques… Androïde Jehovagetuige
Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
22 min 53 sec
Film gebaseerd op:
De ballade van de
flexibele kogel (uit:
Duistere krachten)
Trailer:
Klik hier!

NR:
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Zornit

ZORNIT
is een Braziliaanse Dollar Baby-verfilming van “De ballade van de flexibele kogel”.

Regie:
Marcello Trigo
Genre:
Science fiction/
horror

JAARGANG

Over de film:
Régis Porto is een schrijver van science fiction-verhalen. In
zijn korte carrière heeft hij enkele korte verhalen geschreven,
maar op dit moment is hij bezig met een roman. Hij worstelt
echter met een verschrikkelijk writer’s block. Van zijn vrouw
krijgt hij een ouderwetse typmachine, waarop hij zijn inspiratie de vrije loop kan laten. Dan opent zich spontaan een portaal naar een andere dimensie in de muur boven zijn typmachine, waaruit een vreemd buitenaards wezen tevoorschijn
komt. De Zornit, een slakachtig wezen, neemt het lichaam van
Régis over, die meteen in een soort trance aan de slag gaat op
de tekstverwerker. De volgende dag herinnert Régis zich weinig, maar hij heeft een groot aantal bladzijdes geschreven. De
plotselinge inspiratie eist echter wel zijn tol, want Régis begint langzamerhand zijn verstand te verliezen. Hij is bang dat
de Zornit hem gebruikt om te ontsnappen naar een parallelle
realiteit, die door hem zelf wordt geschreven op de typmachine. De enige manier waarop Régis hem
kan stoppen, is door de Zornit te doden. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt…
Mijn mening:
‘De ballade van de flexibele kogel’ is een science fiction verhaal van Stephen King dat niet veel
aandacht krijgt, omdat dit genre niet bepaald in
Kings straatje ligt. Toch voelt het verhaal als
een aflevering uit een science fiction serie van
enkele decennia geleden. Die sfeer voelde de
Braziliaanse regisseur Marcello Trigo ook, en
daarom is deze korte film niet alleen een hommage aan Stephen King, maar ook aan ‘The Twilight Zone’. De opbouw van het verhaal, de uitstraling van de filmposter, de openingscredits:
alles ademt een heerlijk jaren ’80 sfeertje. Voor liefhebbers van dat genre is dit dan ook een erg
leuke verfilming. Wie dit soort verhalen niet kan waarderen, kan deze film ook het beste links laten
liggen. Helaas laat de film ook een aantal steekjes vallen: het acteerwerk laat bijvoorbeeld veel te
wensen over, en de decors voelen allemaal wat leeg aan. Een aantal special effects zijn erg goed
gedaan, maar daar staan ook een aantal minder geslaagde visuele effecten tegenover. Regisseur
Trigo kiest een aantal interessante cameraposities, wat meestal goed werkt maar een aantal keer
de plank misslaat.
Uiteindelijk blijf ik toch met het gevoel zitten dat ik weliswaar een mooie hommage aan Stephen
King en ‘The Twilight Zone’ heb gezien, maar dan niet aan Kings beste werk en ook niet aan één
van de beste afleveringen van
de serie. Het zit goed in elkaar,
heeft een redelijke entertainmentwaarde, maar de film laat
geen blijvende impact achter
op de toeschouwer. Een film
die net boven het gemiddelde
uitsteekt dus.
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door Chrissy

Vervolg

Djinn

Shirley-Ann van Wingerden is auteur van de Zwart Bloed horror-boekenserie,
waarvan inmiddels hard aan het vierde deel wordt gewerkt. In Kings Things van
december/januari plaatsten we het eerste deel van dit verhaal
Haar boeken zijn bij alle boekverkopers (ook online) gewoon te koop. De Rotterdamse schrijfster (1968) heeft ook een passie voor muziek en schilderen. Haar
passie voor muziek uit zich in de jaarlijkse Blokhut-Live feesten die ze organiseerde met Baroeg Rotterdam. Ook was ze een aantal jaren manager van The Loo
en later van Smalltown Nobodies. Ze heeft in 2010 een aantal benefietavonden
georganiseerd om Poppodium de Gonz te Gouda voor sluiten te behoeden.
Jarenlang uitte ze haar creativiteit door het maken van tekeningen, muurschilderingen en portretten. Af en toe schreef ze verhalen, soms met een goede vriend
samen, maar ze had nooit serieuze plannen om hier iets mee te doen. In 2011
kwam het eerste deel in de serie uit, en blijven er steeds nieuwe verhalen en
boeken uitkomen.
Wij zijn dan ook trots dat we van Shirley-Ann het verhaal Djinn in Kings Things
mogen plaatsen. De titel verscheen eerder dit jaar in de bundel Passievol, maar
werd herschreven en er komt een prachtige uitgave van in pocket vorm — kijk
aan het einde van het verhaal.

Geniet van Djinn!
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In een uitzonderlijk goede bui fiets ik na het weekend met
mijn favoriete muziek op mijn IPod naar mijn werk. Zelfs de
dreiging van een grijpgrage Piet Dockte kan mijn uitzonderlijk
goede humeur niet eens verpesten. De eerste keer weer met
de jongens in de oefenruimte voelde als een thuiskomen. We
hebben zelfs een begin gemaakt met twee gloednieuwe nummers.
Ik zet mijn fiets onder het raam van het kantoor en ga nog
net niet huppelend de trap op naar het laadperron. Ik zwaai
naar Marcel, één van de loodsmedewerkers, en duw met een
glimlach op mijn gezicht de deur naar de doorgang richting
kantoor open. De linkerwand bestaat uit ramen en biedt uitzicht op de afdeling waar ik werk. Aan de rechterzijde is een
open kastwand waarin vrachtbrieven en aftekenlijsten worden gesorteerd. Aan het einde links is de deur naar mijn kantoor en aan de rechterkant is de deur naar de loods.
“Goedemorgen,” klinkt de stem van Piet. Hij staat de vrachtbrieven te controleren. Normaal was dit voor mij al voldoende
om in paniek te raken. In eerste instantie bevriest de lach op mijn gezicht. Vandaag laat ik me echter niet intimideren. Kom
op, Romy. Laat zien dat je niet bang bent!
Ik pers er een glimlach uit. “Goedemorgen,” zeg ik beleefd en wil eigenlijk zo snel mogelijk doorlopen.
Piet heeft echter heel andere ideeën. Hij houdt me tegen met een begerige blik in zijn priemende ogen vanachter een smerige bril.
Een snelle blik naar links leert me dat ik de lul ben. Er is niemand op kantoor. Jan en Bertus zijn waarschijnlijk bezig met
het lossen van een vrachtwagen en de anderen beginnen pas over een uur.
Piet pakt me bij mijn armen beet drukt me tegen de kastenwand. De randen duwen venijnig in mijn rug terwijl zijn vingers
hard in mijn vlees drukken.
“Rot op,” snauw ik, en probeer hem weg te duwen.
“Oh, het poesje heeft klauwtjes,” gromt hij hijgend terwijl hij me terugduwt en met één hand naar een borst grijpt. “Mijn
hand doet trouwens nog zeer van die stunt die je vrijdag hebt uitgehaald,” sist hij. “Ik geloof dat je nog steeds niet beseft dat
jouw positie hier ondergeschikt is. Je bent afhankelijk van mijn goodwill.” Terwijl hij dit in mijn oren lispelt, knijpt hij hard in
mijn tepel.
Ik zou moeten gillen, maar er komt geen geluid uit mijn mond. Ik bevries. Als bevroren laat ik hem begaan. Mijn hart bonst
wild. Eigenlijk wil ik maar één ding: Dat dit stopt en hij nooit meer misbruik kan maken van zijn machtspositie. Maar ik ben
niet bij machte dit te stoppen. Met tranen in mijn ogen voel ik mijn haat groeien. Wat mij betreft mag hij dood. Morsdood.
Dan ben ik van hem af. Dan is iedereen van hem af. Ik wil deze angst niet meer voelen. Deze vernedering.
Hij drukt zijn onderlichaam tegen me aan. Ik voel zijn erectie en ruik zijn dure aftershave. Zijn adem stinkt. Hij ruikt naar
zware shag vermengd met koffie. Walgend draai ik mijn hoofd weg.
Ineens zwaait de deur van de loods open. Als door een wesp gestoken doet Piet twee stappen achteruit. Twee chauffeurs
lopen druk pratend door naar kantoor. Zowel hij als ik zien dat ze gelijk doorlopen richting kantine omdat er niemand op de
afdeling aanwezig is.
Ik wacht geen seconde. Ik duik onder zijn armen door en vlucht richting kantoor. Net op dat moment zwaait de deur weer
open. Het is Jan. Hij kijkt van mij naar Piet. Ik zie zijn gezicht verstrakken. Hij weet het. Shit! Hij weet het. Ik krijg een kleur
van schaamte. Zou hij denken –
“Piet,” zegt hij ijzig, terwijl hij met zijn duim over zijn schouder wijst. “Ze hebben je nodig. Er zijn problemen met de
vorkheftruck op route Utrecht.”
Piet gromt iets onverstaanbaars en loopt weg.
Jan kijkt me vorsend aan. “Gaat het?”
Ik haal mijn schouders op en schud vervolgens mijn hoofd. “Ik haat hem,” mompel ik en loop snel naar mijn plek. In gedachten wens ik hem vurig een vreselijk lot toe. Van mij mag hij ter plekke doodvallen. Nee, bij God, laat hem alsjeblieft intens
lijden. Die man verdient geen snelle dood.
Ineens knalt de loodsdeur open. “Bel 112,” roept Willem, één van de chauffeurs. De paniek straalt van zijn gezicht. Terwijl
ik het nummer bel, kijk ik hem aan. Ik moet weten wat er is gebeurd, zodat ik dit aan de hulpdiensten kan doorgeven. Ik hoor
Piet zijn naam vallen. In mijn buik begint zich een knoop te vormen. Ik zie Willems lippen bewegen en hoor hem een onsamenhangend verhaal vertellen over wat er is gebeurd: Er hing een vorkheftruck klem tussen één van de opleggers en het laadperron. De vrachtwagen was om een onverklaarbare reden van de rem af geschoten en naar voren gereden terwijl Piet op het ding
probeerde te klimmen. Zodra de trailer naar voren reed, viel het gevaarte naar beneden. Piet probeerde op de laadklep te
komen maar zijn been raakte beklemd tussen de vallende vorkheftruck en de ijzeren rand van - ...
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“Nee,” gil ik. “Ik wil het niet horen!” De hoorn van de telefoon valt uit mijn trillende handen. Terwijl ik de loods in ren,
neemt Jan het gesprek met de alarmdienst over. Ik worstel me door de omstanders heen naar de plaats van het ongeluk. Op
dat moment wordt net de vorkheftruck door een van de loods jongens met een andere vorkheftruck van Piet af getakeld en
een paar meter verder neergezet. Geschokt kijk ik vanaf het perron naar mijn belager. Ik zie dat zijn been los naast zijn lichaam ligt. Dat is waarschijnlijk door de klap geamputeerd. Terwijl ik toekijk hoe enkele chauffeurs eerste hulp verlenen, ligt
Piet leeg te bloeden op straat. Er heerst paniek en chaos. Ik zie het leven uit hem weglopen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik dit heb veroorzaakt. Had ik net niet gevraagd om een gruwelijke dood voor hem? Die wens kwam uit de grond
van mijn hart. Het puntje van mijn tenen. Be careful what you wish for, schiet door mijn hoofd. Ik zucht. Als ik het kon terugdraaien, deed ik het. Weet je dat heel zeker? Hij kan je nu niets meer doen.
Iemand pakt me bij mijn arm. Het is mijnheer Gageldonk, de directeur. “Romy? Je moet je zien te vermannen. Ik heb iemand nodig aan de telefoon.”
Ik kijk hem verdwaasd aan. Ik zie zijn lippen bewegen maar hoor niet wat hij zegt. Het beeld van een zwaargewonde Piet
Dockte staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand. Nog geen kwartier geleden was dit mijn vurigste wens. Ik krijg het gevoel
dat ik dit op mijn geweten heb, maar niet van me afgeschud.
“Romy?” klinkt het weer naast me.
Dit keer is het Bertus. Goedmoedige, zorgzame Bertus. “Kom meisje, ik breng je naar huis.”
Onderweg naar de auto wil ik hem bekennen dat het mijn schuld is, als ik ineens een bekende gestalte zie langslopen richting
kantoor. Hij is in gesprek met de heer Gageldonk. Ik roep zijn naam: “Jim!” Als hij niet reageert, ren ik achter hem aan en
trek aan zijn arm. Hij draait zich verstoord om.
“Romy, laat hem los. Dit is Jim niet. Dit is Arie. Hij heeft het al zwaar genoeg. We moeten dit echt eerst afhandelen. Het
was zijn vrachtwagen die zomaar van de rem afschoot.”
“Z.z.zijn w.wagen?” stamel ik.
Nu ik goed kijk zie ik dat dit inderdaad niet Jim is. Hij lijkt er niet eens op. Het is inderdaad Arie. En hem ken ik al jaren. Het
is een aardige vent die soms stomme geintjes uithaalt met zijn collega’s. Ongemakkelijk kijkt hij me aan.
“Bertus! Breng haar naar huis,” beveelt de heer Gageldonk. “De politie is zo hier. Ze hoeft dit allemaal niet mee te maken.”
Ik kijk de mannen na. Als mijnheer Gageldonk de trap oploopt, draait Arie zich naar me om en knipoogt hij naar me. Zijn
mond krult zich in een sensuele glimlach. Even zie ik Jim achter de directeur aanlopen, voordat hij weer gewoon Arie is. Geschokt laat ik me meevoeren door Bertus. Onderweg naar huis staar ik voor me uit, terwijl mijn gedachten als springende bokken door mijn hoofd duikelen.
Bij mijn flat aangekomen kan Bertus de straat niet in. Hij is afgezet en staat vol met politiewagens, en ambulances. Mijn
hart begint wild te kloppen. Ik herinner me ineens de heerlijke stilte bij mijn buren. Ik schrik, omdat ik ze sinds zaterdag geen
geluid meer heb horen maken. In paniek stap ik uit en klamp de eerste de beste bekende aan. Het is Roald, een bovenbuurman. Voordat ik ook maar iets heb gevraagd bevestigt hij mijn diepste angst.
“Dat gekke wijf naast jou heeft haar kinderen vermoord en vervolgens zichzelf. Tom was hem vrijdagavond gesmeerd. Hij
scheen al een tijdje van twee walletjes te eten. Daar gingen die gekmakende ruzies over.”
Terwijl Roald blijft praten speur ik in de chaos naar Tom. Ik zie mijn buurman staan terwijl hij met een politieagent praat.
Ineens draait hij zijn gezicht
mijn kant op en hij knipoogt.
Zijn ogen lichten fel blauw op.
Ik druk geschokt mijn hand
tegen mijn borst. Mijn benen
weigeren dienst en ik zak in
elkaar. Bertus vangt me op.
Eenmaal binnen zet hij me op
de bank neer en haalt iets te
drinken voor me. Ik kan het
niet bevatten. Waarom zie ik
overal het gezicht van Jim
voor me? Ik schud mijn hoofd.
Dit kan geen toeval zijn. Toch?
Misselijk staar ik voor me uit.
“Mevrouw Van Wesel?”
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“Ja,” zeg ik zachtjes. Ik kijk op en zie een man en een vrouw staan. Politie Rotterdam, recherche, lees ik op een pasje. De
man steekt zijn identiteitsbewijs weer weg.
“Diego Verlinden.” Hij maakt een hoofdbeweging naar de Surinaamse vrouw naast hem. Beiden zijn in burger. “En dit is mijn
collega Maribelle Mendeszoon. Moordzaken.” Hij hurkte neer om Romy recht in haar ogen te kunnen kijken. “We willen graag
even met u praten over wat er bij uw buren is gebeurd.”
Ik knik. “Ik weet niet of ik kan helpen,” mompel ik.
Diego glimlacht geruststellend. “Vertel maar wat u nog weet. Zelfs dingen waarvan u denkt dat ze niet zo belangrijk zijn,
kunnen voor ons van grote waarde zijn.”
Hulpzoekend, kijk ik omhoog naar de partner van deze knappe rechercheur. Ik voel me niet echt op mijn gemak.
“Wil je wat water?” vraagt ze.
Ik knik. “Graag.”
Ze knikt me bemoedigend toe en stuurt iemand naar de keuken om een glas water voor me te halen. Ze tikt haar collega op
zijn schouder, waarop hij opveert en vriendelijk naar me knikt. “Agent Mendeszoon neemt uw verklaring op.”
Ik begin te vertellen wat ik weet. Over de ruzies en de herrie. Dag in, dag uit. Eerst langzaam en onzeker, maar op een gegeven moment zelfs fel. “Het spijt me,” zeg ik vervolgens. “Het was niet te harden.” Ineens begin ik te huilen. Ik kan moeilijk
vertellen dat ik wilde dat ze voorgoed haar mond zou houden en nu mijn zin had gekregen. Schuldig kijk ik naar de piepkleine
belletjes in mijn glas water.
De agente komt naast me zitten en wrijft even over mijn rug. “Ik heb zo wel even genoeg. Als ik nog vragen heb, dan bel ik
u. Ik heb uw gegevens. Doe nu maar even rustig aan.” Ze sloeg haar notitieboekje dicht. “En voor als u nog vragen heeft, is
hier mijn kaartje.”
Ik laat opgelucht mijn adem ontsnappen als ik de agent hoor zeggen dat de zaak van de rituele moorden helaas voorrang
heeft. Dit was waarschijnlijk niet voor mijn oren bestemd, maar ik ben blij met dit nieuws. Er valt een last van mijn schouders. Voorlopig blijft dit nog mijn geheim.
Ondanks alle goedbedoelde adviezen over thuisblijven, ga ik de volgende dag
gewoon naar mijn werk. De agente had me nog op het hart gedrukt contact op te
nemen met slachtofferhulp en het voorlopig even rustig aan te doen, maar dat
lijkt me geen goed idee. Het gevoel dat ik degene ben die Piet en mijn buren
heeft vermoord kan ik maar niet van me afzetten. Als ik thuis blijf zitten, komen
de muren op me af en blijf ik hier natuurlijk de hele godganse dag over piekeren.
Ik kan beter gaan werken, dan heb ik nog iets van afleiding.
Schielijk kijk ik naar Piet zijn bureau. Niemand heeft het lef om op zijn stoel te
gaan zitten. Ik al helemaal niet. Ik blijf er dan zoveel mogelijk uit de buurt. Vanwege het onderzoek wordt zijn lichaam voorlopig nog niet vrijgegeven. Iedereen
ziet het als een ongeluk, maar ik weet wel beter.
De dagen, die normaal voorbij vliegen, kruipen nu tergend langzaam voorbij.
Het is net alsof Vadertje Tijd ineens heeft besloten het rustiger aan te gaan
doen. Seconden duren uren. Dagen duren weken… Ik worstel me door de dagen
heen. Slapen lukt amper en kranten lees ik dus niet meer. Sinds de dood van Piet
en mijn buren, lijkt het alsof er steeds meer vreemde moorden worden gepleegd.
Ik ben bang dat Jim hier mee te maken heeft. Er zijn grote aantallen daklozen op
gruwelijke wijze vermoord, alsof iemand de binnenstad wil ontdoen van de minder belangrijke mensen die de straten vervuilen. Het zijn niet mijn woorden. Ene
Bianca Vermeulen, een bekende nieuwsvrouw in Rotterdam, had dit tijdens een
nieuwsitem geopperd over rituele moorden in Rotterdam Zuid. Niet ver van mijn
woning vandaan. En zijn zelfs een cardioloog en twee agenten spoorloos verdwenen. Rotterdam is niet meer wat het geweest is, en ik vraag me af of dit niet
allemaal mijn schuld is.
Eindelijk breekt de vrijdag aan. Ik worstel me moeizaam door de dag heen.
Vandaag lijkt de tijd zo mogelijk nog langzamer voorbij te gaan. Bijna opgelucht
spring ik na mijn werk op de fiets en haast me naar het station. Ik moet die Jim
spreken. Ik wil weten of hij achter die vreemde sterfgevallen zit. Waarom weet
ik niet. Misschien hoop ik dat ik het mis heb. Dat het allemaal toeval is. Maar als
het wel zo is, dan moet ik het zien terug te draaien!
Eenmaal in het underground podium aangekomen, kom ik er tot mijn teleurstelling achter dat Jim er niet is. Ik loop naar de barkeeper toe en vraag hem
naar Jim. Hij kijkt me niet begrijpend aan.
“Er werkt hier helemaal geen Jim.”
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“Jawel! Hij stond vorige week achter de bar,” houd ik vol als hij blijft ontkennen.
“Sorry, dame. Ik ken geen Jim. En vorige week stond ik gewoon achter de bar.”
Ik bal mijn vuisten en loop gefrustreerd weer naar de uitgang. Mijn oog valt op een bericht op het mededelingenbord naast
de deur. Er hangt een foto van een jongeman met lang sluik haar. De tekst ernaast geeft aan dat hij afgelopen donderdag is
begraven en dat er deze zondag een herdenkingsdienst is. Ik knipper met mijn ogen. Het dringt ineens tot me door dat dit dezelfde persoon is als de man met het vettige haar die vorige week nog aan de bar zat. Ik sla mijn hand voor mijn mond en kijk
naar de foto. Jim had hem aangeraakt. Hij heeft met hem gepraat en nu is hij dood.
“Ik ben de volgende,” mompel ik ontdaan.
“Zijn enige wens was rust. Hij wilde niet meer leven. Wie ben ik om hem dat te ontzeggen?”
Geschrokken draai ik me om en kijk in een paar helderblauwe ogen. Jim! Ik neem hem op en realiseer me dat hij precies
dezelfde kleding draagt als de geïrriteerde barkeeper van een paar minuten terug. Ik zie het aan de vlek op zijn kraag.
Jim kijkt me enigszins verbaasd aan. “Ik heb het idee dat je niet tevreden bent. Zijn je wensen niet vervuld?”
“Nee, niet echt!” roep ik schril uit.
Hij trekt zijn wenkbrauwen op.
Ik bind snel in. “Er zijn mensen dood. Heel veel mensen!”
Hij schudt zijn hoofd. “Ik vervul wensen. De manier waarop ik dat doe, doet niet ter zake.”
Mijn mond valt open en ik kan hem alleen maar stom aankijken. “Wensen?” Het gevoel dat me al dagenlang plaagt, begint
als een storm door mijn lijf te razen. Ik heb dit veroorzaakt. Al die mensen dood. Door mij.
“Djinns vervullen wensen. En als ik me niet vergis had jij er drie. Twee ervan zijn inmiddels vervuld. Nummer drie vergt iets
meer werk, maar zal ook worden vervuld. Jij krijgt je roem. Op het podium.”
Ik raak in paniek. De man aan de bar wist wat hij was. Ik niet. Ik weet wel iets over duivels en zielen die na verloop van tijd
worden opgeëist. Ik kijk ook tv. “Wanneer kom je mij halen?” vraag ik angstig.
“Halen?” De Djinn schudt lachend zijn hoofd. “Zo werkt het niet. Ik vervul wensen. Als daarbij slachtoffers vallen is dat
meegenomen. Maar als ik, zeg maar, jouw lichaam straks een tijdje nodig heb, kan ik dat vanaf nu gewoon gebruiken.” Hij
klopt op zijn buik. “Deze man had ook een wens. Die heb ik lang geleden vervuld. En nu is hij van mij. Net als jij nu van mij
bent, Romy.”

Een iets verder uitgebreide versie van Djinn komt binnenkort uit als
pocket. De titel verscheen eerder dit jaar in de bundel ‘Passievol’,
maar werd daarna herschreven en er komt een uitgave van in pocket
vorm. Deze uitgave van uitgeverij Oostland is straks overal te koop
en te bestellen.
ISBN: ISBN 978-94-9221-231-3 je krijgt 44 pagina’s voor 8,50.
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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.

