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Juni, ofwel komkommertijd. Er is wel wat nieuws te melden,
maar echt heel veel gebeurde er niet de afgelopen maand.
Nou ja… op het verschijnen van de Buitenstaander na dan
natuurlijk! Heb jij het boek al binnen? Ondanks dat het de
22ste pas verkrijgbaar zou zijn, waren er al fans die met
Pinksteren aan het boek konden beginnen… De bofferds!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2405 fans
2054 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Snel halen in de boekhandels van BLZ/Libris die hardcover,
of bestel de paperback bij ons in de fanclubshop (wij krijgen
een percentage van elke verkoop).
Verder in deze Kings Things stellen we je graag voor aan een van onze nieuwe
recensenten: Tinny Laenens. Deze maand is er natuurlijk weer een nieuwe
prijsvraag, Lucky Quarter en je kijkt dit keer mee in de Movie Mistakes van Secret
Window. Natuurlijk hebben we ook weer wat boek– en filmrecensies voor je. En
bij de nieuwtjes vind je de link naar het gratis (Engelstalige) verhaal ‘Laurie’.
Eind juni is weer er een dubbeldikke Kings
Things van juli/augustus. Mocht je in de tussentijd op vakantie gaan? Dan wensen we je alvast
mooi weer, een goed boek (de Buitenstaander)
en heel veel plezier toe!
Maar voor nu: eerst deze Kings Things maar eens
doorbladeren, zodat je weer op de hoogte bent
van het laatste nieuws!
Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

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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Gratis (Engels) Kingverhaal Laurie
King schreef een kort verhaal, Laurie en stelde dat gratis beschikbaar. Je leest het hier (pdf).
En een exclusief stukje uit The Outsider lees je hier!
We hopen natuurlijk dat je de paperback van De Buitenstaander bij de fanclub hebt besteld. Niet? Doe het dan
snel nog even op www.stephenking.biedmeer.nl! Maar
voor de hardcover moet je toch echt even naar je BLZ of
Libris boekhandel. Het is onbekend hoeveel er daar van
gemaakt worden, dus neem het zekere voor het onzekere! Mocht je er vanuit Belgie niet aan kunnen komen:
mail dan onze secretaris, die heeft er een paar extra
ingekocht… zolang de voorraad strekt…

Enge trailer van Castle Rock

Netflix koopt rechten Hoge Gras
Netflix heeft de filmrechten aangekocht van het verhaal
In het hoge gras dat King samen schreef met zijn zoon
Joe Hill. Het lijkt erop dat Vincenzo Natali het script
gaat schrijven en gaat regisseren en men in het begin
van deze zomer al gaat beginnen met filmen in Toronto.
Het boekje is in 2012 uitgegeven, maar er is vrijwel niet
meer aan te komen op papier… de e-pub/e-reader versie
is wel volop beschikbaar.

John Lithgow in Pet Sematary
John Lithgow zal rechter Jud Crandall spelen in de
remake van Pet Sematary. Deze rol werd eerder gespeeld door Fred Gwynne in de verfilming van het verhaal uit 1989.
Eerder al werd aangekondigd dat Jason Clarke de rol van
Louis Creed (de buurman van Crandall) zal spelen.
Pagina 3

Er is duidelijk wat mis in Castle Rock, de serie van Hulu.
In de laatste trailer zijn tenminste dingen genoeg te
zien… Veel rollen voor oude bekenden… we zijn
benieuwd! 25 juni is de première op de Hulu zender.

1 april! Kikker in je bil!
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Vorige maand moest je in het filmtiteldoolhof alle genoemde
titels zoeken en wegschrappen, en met de
letters die je overhield kreeg je dan nog
een filmtitel.
Dat was natuurlijk Dreamcatcher.
Dat wist ook Maaike de la Croix uit Den
Haag. Zij krijgt op eigen verzoek het boek
Wild Cards 3 toegestuurd. Gefeliciteerd,
het gaat zo snel mogelijk naar je onderweg,
met zo’n mooie Schone Slaapsters boekenlegger erbij natuurlijk!

Prijsvraag juni:
Weet jij van welke van deze boeken een speciale fanclub-uitgave is gemaakt? We laten hier de
laatste druk zien, maar de fanclubuitgave kan een andere cover hebben.
De boeken die we in samenwerking met Luitingh-Sijthoff mochten uitgeven, zijn allemaal voorzien
van een genummerde inlay, en er zijn nog wel meer ‘speciaaltjes’.

Weet jij welke boek(en) het zijn? Mail de titels vóór 20 juni 2018 naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag juni’ 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.
3.

De grap — Gert Erauw (leesexemplaar)
Poppenhuis — David Hewson
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1 april! Kikker in je bil!

Film- en tv-collectie
Maar liefst 1160 minuten film in deze
box, waar ook wat tv-series op staan.
We zien deze nog niet in Nederlandse
winkels, maar al wel bij Amazon.
In de set zitten deze DVD’s:

• Mick Garris’
The Stand miniseries (1994)

• Tom Holland’s
The Langoliers miniseries (1995)

• Golden Years miniseries (1995)
• David Cronenberg’s
The Dead Zone

• Mary Lambert’s
Pet Sematary

• Dan Attias’s
Silver Bullet

• Ralph S. Singleton’s
Graveyard Shift
De uitgave wordt halverwege juni
verwacht.

The Long Walk naar tv
Wist je dat? De Buitenstaander

New Line Cinema (de makers van IT) blijft nog even in
de Kingfilms… ze hebben hun zinnen gezet op de verfilming van het verhaal de Marathon (The Long Walk), Als je straks in De Buitenstaander begint te lezen, is de
dat King schreef onder zijn pseudoniem Richard kans groot dat je een vertrouwd personage tegenkomt.
Bachman. James Vanderbilt schreef het script en zal ook
produceren.
King’s nieuwe boek zou een mix tussen mysterie en
horror zijn, net zoals Wisseling van de Wacht, het derde
boek in de Mr. Mercedes detective-trilogie.
Alhoewel er een nieuwe locatie is (Flint City) moeten we
nog zien of De Buitenstaander inderdaad een voortzetting zal zijn van die serie.
Geruchten rond het nieuwe boek hinten op de terugkeer
van een “vertrouwd personage”, en de fans discussiëren
erover of het misschien Holly Gibney is, het hulpje van
Bill Hodges in de detectiveserie.
(bron Nachtvlinders)
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Stephen King Biografie
19 juli 2018 verschijnt Stephen King – een biografie: de
eerste biografie van een van de populairste schrijvers
ter wereld.
Dit boek is natuurlijk in onze fanclubshop op
www.stephenking.biedmeer.nl te koop. Wij krijgen weer
een percentage van alle verkopen, dus als je het boek
via onze shop koopt, help je de fanclub! Bestel snel!

De eerste biografie van een van de
populairste schrijvers ter wereld
‘Rogak heeft Kings grillige levensverhaal
vormgegeven in een strakke
leeservaring.’ Times
De verhalen van Stephen King zijn onderdeel geworden
van onze populaire cultuur, maar wie is de man achter
deze verhalen vol horror, verdriet en het bovennatuurlijke? In deze biografie onthult de Amerikaanse auteur
Lisa Rogak de getroebleerde jonge jaren en de levenslange angsten die de inspiratie vormen van een van de
invloedrijkste schrijvers van de afgelopen decennia.
Kings onnavolgbare werkdrift en schijnbaar onuitputtelijke bron van ideeën brachten hem wereldwijd succes.
Het kwam plotseling, en de bijwerkingen van deze snelle roem en rijkdom dreigden al snel zijn werk te vernietigen – en zelfs zijn leven. Maar King overleefde dat, en
later zelfs een gruwelijk auto-ongeluk, en bleef schrijven op een ongekend hoog niveau. Stephen King – Een
biografie boekstaaft zijn verhaal, en toont de man achter de schrijver van zoveel onvergetelijke personages en
verhalen.

Volgende maand vind je in Kings Things een
recensie van dit boek terug!

King in Late Show over Trump

Speciaal voor de Nederlandse vertaling schreef Lisa
Rogak een nieuw nawoord waarin ze de actueelste
ontwikkelingen rond King en zijn werk volgt, met daarbij
speciale aandacht voor diverse recente verfilmingen van
het werk van King, en natuurlijk de succesvolle Mr. Mercedes Trilogie.
King werd een tijdje geleden geblokkeerd op twitter
Over de auteur
Lisa Rogak is een Amerikaanse journalist die eerder een door Trump en het komt samen met De Buitenstaander
New York Times-bestseller schreef over Barack Obama. ter sprake in The Late Show met Stephen Colbert. Te
grappig!
Titelinformatie
Stephen King – Een biografie
Lisa Rogak | paperback | ca. 368 p. | € 22,50

Dr. Sleep

ISBN 978 90 245 8152 8 | Verschijningsdatum: 19 juli
2018
Het duurt nog wel even voor we het te zien krijgen,
Prijs, omvang en verschijningsdatum onder voorbehoud. maar het verfilmde Dr. Sleep staat gepland voor 2020….
Pagina 6
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Datum:

Soort:

Details:

Mei 2018

paperback

De Buitenstaander
House of Books - 24,95
978-90-443-5289-4
Hardcover 978-90-443-5290-0 ook
24,95.
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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?

NLUB
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1 april! Kikker in je bil!

NOG een nieuw boek!
Op de Amerikaanse site van King viel te lezen dat hij
alweer een nieuw boek klaar heeft (en we bedoelen dan
niet Elevation (NL-naam nog niet bekend)). Er staat dat
sinds King The Outsider klaar had (dat was al in productie toen Sleeping Beauties uitkwam), hij nog een ander
boek en wat korte verhalen geschreven heeft. We wachten af wat er bekend gemaakt gaat worden… Een van
die korte verhalen (Laurie) heeft hij al online gezet om
te lezen (zie in deze Kings Things).

Booktrailer De Buitenstaander
Op YouTube staat de booktrailer van The Outsider…
Evil has many faces.. Maybe even yours!

James Ransone in IT-2
James Ransone zal de rol van de volwassen Eddie uit de
Losersclub op zich nemen.

King met vrouw Tabitha tijdens een signeersessie van
Danse Macabre in 1981.

The Gingerbread Girl verfilmd
Het verhaal Het Hardloopmeisje uit Na Zonsondergang
wordt verfilmd. Craig R. Baxley zal regisseren, het script
wordt door hem in samenwerking met King geschreven
en Mitchell Galin zal produceren. Eerder maakte Baxley
al Storm of the Century, Rose Red en Kingdom Hospital,
terwijl Galin meewerkte aan The Stand, Thinner, The
Night Fliers, Langoliers en Golden Years. Kan niet fout
gaan zou je zeggen…
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H

ebbedingetjes

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

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

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

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz. Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala).
Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door
— zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw
portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag
gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!

Pagina 9

NLUB

JUNI

2018

16E

JAARGANG

N R:

5

STEPHEN

KING

NLUB

1 april! Kikker in je bil!

Even voorstellen: Tinny
Ik ben Tinny, een Belgisch product van de jaren ‘90 en
sinds 2010 trotse uitwijkeling naar Het Stad
(Antwerpen). Daar woon ik samen met mijn man, onze
dochter en vijf katten.
In de boekenkast: Stephen King uiteraard. Ook aanwezig: Thea Beckman, J.K. Rowling, Tess Gerritsen, Simone van der Vlugt, Thomas Block en nog vele anderen.
Mijn boekensmaak is namelijk erg breed en gaat van
stationsromannetjes tot thrillers tot historische romans.
Hoewel veel auteurs mij kunnen bekoren, is er geen
enkele die zo’n diepe indruk op me heeft nagelaten als
Stephen King. Als veertienjarige snuffelde ik rond op
een tweedehandsboekenafdeling en vond er een boek
getiteld Dichte mist van ene mijnheer Stephen King. Ik
had nog nooit van de beste man gehoord, maar voor
twee euro kon ik de gok wel wagen. Een half uur later
begon ik eraan, een uur later was het boek uit. Ik ben
onmiddellijk opnieuw beginnen lezen. Zo’n leeservaring
had ik nog nooit gehad. Alle clichébeelden van een
openbaring mogen de revue passeren: een woestijnreiziger die een oase vindt, een wereld van zwart-wit die
plots kleur krijgt, een gevangene die vrijkomt… Van deze man moest ik meer leesvoer krijgen! Mijn zakgeld
kreeg onmiddellijk een nieuwe bestemming en mijn bibliotheekbezoeken kenden een flinke stijging. Langzaam
maar zeker nam Stephen King mijn boekenplank over.
Elke keer wanneer iemand een aan te raden boek vroeg,
was mijn antwoord standaard King. Blijkbaar met zoveel
passie dat de helft van mijn afstudeerklas koos voor King
bij elke leesopdracht, tot wanhoop van de leerkracht
Nederlands die King in de categorie pulp plaatste.

—————————

De fanclub leerde ik kennen via een vriendin van een
schrijversforum. Wat startte met een babbeltje over
elkaars schrijfwerk, ging al snel over in gesprekken over
elkaars leven en interesses. King bleek een gemeenschappelijke noemer te zijn, al kunnen we het niet eens
geraken over wat nu precies zijn beste boeken zijn.
Mijn top vijf:

•

De Donkere Toren serie: eerste boek ooit (nr. 7)
waarom ik moest huilen

•

Dichte mist: mijn kennismaking met King en daardoor voor eeuwig in de top vijf
Moesie Books ken je al even als het goed is, en als je bij
je bestelling van je tweedehands boeken vermeldt dat
22-11-1963: zo goed geschreven dat de jaren ’60 je via de Stephen King Fanclub komt, krijg je nog steeds
onmiddellijk tot leven komen
10% korting op je aanschaf!

•
•
•
Pagina 10

Moesie books korting!

Cujo: omdat het horror zonder het bovennatuurlijke Je vindt Herman (ja ja, DE Herman) op Marktplaats. En
is
ook via Moesie Books krijg je zo’n mooie boekenlegger
van de fanclub erbij cadeau!
De noodzaak: omdat het zo herkenbaar is..
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, John en hoe komt dat zo?
Stephen King-fan zijn begon al in mijn jeugd. Mijn moeder verzamelde al zijn boeken en vaak
werd er bij ons een film van hem gekeken. Zo ben ik er mee in aanraking gekomen en vooral door
de films erg fan van zijn werk geworden.
Werk: zelfstandig gastouder
Leeftijd: 37

Woonplaats: Zwolle

Ik ben getrouwd met Janet en we hebben twee schatten van kinderen, Evie van bijna 7 en Thom
van 4 jaar. We wonen met ons gezinnetje in de prachtige wijk Zwolle zuid.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek is lastig aan te geven, er zijn zoveel mooie boeken. Maar ik denk dat het de
Duistere kant is, puur omdat dit het eerste boek is dat ik echt gelezen heb van King.

John van
Lenthe
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.

Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete films zijn Desperation, The Green Mile, It, The Stand, The Shining en al die andere geweldige films.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Wat ontbreekt er nog in mijn verzameling, ja nog heel veel, ik ben niet echt een groot verzamelaar, ik vind het leuk om te lezen en te kijken.. Maar de film Rose Red zou ik graag nog eens origineel hebben.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Dat is Clive Cussler en dan het liefst de avonturen met Dirk Pitt als hoofdfiguur.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
We gingen jaren geleden al met mijn zus en mijn moeder naar de fanclubdagen vooral voor de
bingo en de leuke filmpjes.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Stephen King zou ik vragen wat hem het meest gedreven heeft in het schrijven van zijn verhalen.
Zijn eigen omgeving, overtuigingen, relaties met anderen etc.
Heb je nog tips of suggesties?
Wat ik nog graag eens zou zien gebeuren is een leuk Stephen King festival..
Zijn we je iets vergeten te vragen?
-

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!
John krijgt van ons wat
merchandise en een van
die bijzondere Schone
Slaapsters boekenleggers toegestuurd.

Wil je ook eens meedoen met Luckey Quarter en een leuke prijs winnen?
(Tip: laat vooral weten welke boeken je nog mist!) Download dan deze PDF met vragen,
beantwoord deze in een mail en stuur die met foto van jezelf of je verzameling naar dit
emailadres!
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Martine liet zich dit keer inspireren door de Donkere Toren
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Movie Mistakes

KING

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:

17

Secret Window

Korte inhoud van de film:
Een schrijver, Morton Rainey, heeft zich na zijn echtscheiding teruggetrokken in zijn
buitenverblijf aan de oevers van Tashmore Lake. Op een dag verschijnt zijn alias, John Shooter.
Hij zegt: "Jij hebt mijn verhaal gestolen." Een ingewikkeld spel van beschuldigingen begint.
Morton tracht de man ervan te overtuigen dat dit echt niet het geval is, en probeert hem het
originele verhaal te laten zien, dat een jaar eerder geschreven is dan Shooter's verhaal. Op de
één of andere manier lukt het hem echter niet het origineel te vinden en beginnen er vreemde dingen te gebeuren...

•

In de openingsscène sluit Mort de deur van zijn jeep, net voordat hij de hotelkamer in gaat. Je hoort het geluid
van de dichtslaande deur en je ziet het ook in de achteruitkijkspiegel. Maar als de camera draait, staat de deur
van de jeep gewoon open.

•

Wanneer Mort probeert uit te vogelen wat hij wil schrijven, zit hij met zijn handen in het haar en zit het alle
kanten op. Hij loopt naar de stoel, zijn haren nog steeds in de war en gaat zitten. In de volgende scène zie je
een close-up van zijn gezicht en is zijn haar keurig gekamd.

•

Op het moment dat Mort op het kantoor van Ken vertelt over John die hem lastig valt, drukt Ken de rechterkant
van de schaakklok in om hem te starten. Daarna drukt Mort de linkerkant in, oftewel zijn rechter om de klok te
stoppen. Zodra de camera wisselt naar het oogpunt van Mort, is de linkerkant omhoog en de rechterkant naar
beneden. Dan drukt Ken de linkerkant naar beneden om de klok te starten, terwijl eigenlijk de rechterkant
ingedrukt had moeten worden.

•

Wanneer Mort naar Amy toeloopt, nadat hij haar nieuwe vriend heeft vermoord, zie je in de scène dat er op de
schep geen bloed zit. Heel vreemd, omdat hij daarmee het gezicht van de jongen heeft bewerkt.

•

Wanneer Shooter Mort tegen de boom aandrukt waar de schep tegenaan staat, kan je zien dat deze van rubber
is. Dit omdat de schep om de nek van Mort heen buigt.

•

In de scène waarin Mort
twee lijken vindt in zijn Jeep,
zie je hem omdraaien en ziet
hij een eekhoorn in de boom.
Vervolgens zie je hem flauwvallen, richting zijn linkerzij. Maar
zodra we in de volgende scène
zijn, zie je dat hij op zijn rechterkant is gevallen.

•

In de scène waarin Mort
op de bank zit met de tafel
voor hem, zie je een blikje
drank op de tafel staan. Dit
verandert in elke scène van
plek.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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•

Wanneer Mort op een bepaald moment een asbak tegen de muur aangooit, lijkt het gat op een soort gebroken
hart. Zodra we het gat weer zien, lijkt het meer op een rechthoek.

•

Bijna in het begin van de film belt Mort naar Amy. Er ligt een horloge op de tafel en dat ligt de ene keer plat en
de andere keer op zijn zij.

•

Wanneer je Amy ziet die probeert te ontsnappen aan Mort in haar auto, zie je dat ze met haar voeten probeert
de pedalen in te trappen. Als je goed kijkt, zie je dat de pedalen niet van haar type auto zijn. Ze rijdt in een
Saab maar de pedalen zijn niet van dit merk.

•

Wanneer Mort en Shooter aan het praten zijn op het pad bij de snelweg, kan je een cameraman zien een eindje
verderop achter Shooter.

•

Als je het UPS-busje weg ziet rijden nadat dit een pakje heeft afgeleverd, zie je de camera en de crew
gereflecteerd in de zijkant van het busje.

•

Wanneer Mort in zijn huis op zoek is naar Shooter opent hij een kast en loopt vervolgens daarvan vandaan. Maar
elke keer als je de deur weer ziet in andere scènes, zie je dat deze van positie verandert.
Open, bijna dicht, weer ver open etc.

•

Als Mort probeert te verbergen dat hij rookt voor zijn schoonmaakster, zie je drie keer zijn sigaret.
Maar in de derde scène is de sigaret aardig minder opgebrand dan in de tweede scène.

•

Op de veranda heb je drie verschillende scènes met de steen op het script. Alleen verandert in elke scène de
plek waar de steen ligt.

•

Wanneer Mort in de keuken zit met zijn sandwich, zie je de druppende keukenkraan. Mort praat even tegen Chico en loopt dan naar de bank. Even later zie je hem teruglopen naar de keuken en hangt er een keukendoek over
de kraan heen die er daarvoor nog niet was.

•

Mort gooit de hoed van Shooter over de telefoon. Op dat moment is de hele telefoon bedekt. Maar in de
volgende scène, als de telefoon overgaat, zie je opeens het snoer van de telefoon onder de hoed uitkomen.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Stad van de eeuwige nacht van Preston & Child
Wat een heerlijkheid… het duo Preston & Child
schreef weer verder aan de serie met FBI-agent
Pendergast. Het is inmiddels het 17e deel in de serie,
die met de toename van het aantal boeken steeds
intrigerender en spannender lijkt te worden.
In Stad van de eeuwige nacht wordt er een klopjacht
gestart om Grace Ozmian, de vermiste dochter van
een tech-miljardair terug te vinden. Aanvankelijk
wordt gedacht dat ze in een wild avontuur verzeild is
geraakt, maar de zaak draait halsoverkop om als haar
lichaam wordt gevonden in een verlaten pakhuis,
maar haar hoofd nergens te vinden is. FBI-agent Aloysius Pendergast en luitenant Vincent D’Agosta raken
al snel in het vizier van een tegenstander die meer
slachtoffers maakt en ook het hart van de stad bedreigt. Pendergast moet alles op alles zetten om deze gevaarlijke vijand te ontmaskeren — en om te overleven.
Het was fijn om weer een boek in de Pendergast serie vast te hebben! Zodra er
een uitkomt, ligt dat op mijn leesstapel. Hij is een complexe man, die
onvoorspelbaar is—ook in zijn privéleven— en hij blijft al zeventien delen mysterieus.
Nog meer dan ooit is hij een rare kwibus: lang, mager en wit, altijd in het zwart
gekleed, hij ziet en onderzoekt dingen die niemand ziet en waar niemand aan denkt,
en weet op zijn eigenaardige manier toch altijd weer bij de boosdoener terecht te
komen. Echter, in dit boek heeft hij daar een beetje moeite mee. De FBI weet niet
eens een profiel in elkaar te zetten voor de dader, dus dat helpt de beide mannen
niet erg in hun speurtocht. D’Agosta, als altijd de luitenant van de NYPD, is een
beetje opgeknapt door zijn relatie met een vrouw: hij draagt betere pakken, maar
begint Pendergast wel meer irritant te vinden. Hij laat hem zijn gang gaan omdat er
altijd wel weer resultaten uitkomen, maar snapt er vaak niks van. Hij lijkt wel met
elk boek weer wat simpeler te worden.
Ze snappen er in elk geval beiden niets meer van als er steeds meer lijken gevonden
worden zonder hoofd. De eerste moorden zijn op mensen geweest met een crimineel
verleden, zoals een maffia-advocaat, een Russische wapenhandelaar, maar die leken
ze nog wel uit te kunnen pluizen. Het loopt helemaal vast als ook een Afrikaanse
onthoofd wordt aangetroffen, die een voorvechtster was van HIV-klinieken. Ook
hadden allen een uitgebreide, zeg maar meest mogelijke, beveiliging: camera’s en
bodyguards, waar de dader toch omheen heeft weten te werken zonder gesnapt of
gefilmd te worden. En niemand heeft nog een hoofd gevonden... Een echte
hoofdbreker dus (flauwe grap) voor Pendergast en D’Agosta… maar ook voor een
journalist, die een scoop nodig heeft. Hij zet D’Agosta helemaal op het verkeerde
spoor met zijn krantenartikelen die conclusies trekken die aannemelijk zijn, maar
niet op de waarheid gebaseerd zijn.
Vooral in het begin van het boek is er nog niet zoveel aan de hand. Er wordt vooral
met veel dure merken gegooid, maar is er veel gepraat en weinig actie. Eén en
ander komt natuurlijk wel netjes op gang en als er meer moorden plaatsvinden, wordt
Pendergast stiller en bedenkelijker. Alles werkt toe naar een enorm spannende finale,
die absoluut niet voorspelbaar is en me zelfs wel een beetje verraste. Pendergast
moet het opnemen tegen een wat hij noemt ‘zeer vaardige tegenstander’, die de
redenerende stappen van Pendergast weet te voorspellen en hem bijna het leven
kost. Uiteindelijk weet hij door een onverwachte inval zijn leven en dat van D’Agosta
te redden.
Het boek is spannend, nog spannender dan het vorige, maar het bovennatuurlijke
element, dat veelal voorkomt in de Pendergast-boeken, ontbreekt in dit deel. Het
einde heeft nog wat naweeën: we weten allang wie het is als er nog wat actiescènes
komen en we er eindelijk achter komen waar al die hoofden zijn gebleven. En dan,
helemaal aan het einde komt Constance (de pleegdochter van Pendergast) eindelijk
weer eens het boek in. Zij hebben een erg complexe relatie, waar ook een kindje uit
is voortgekomen. Zij is in de Himalaya naar een klooster gegaan en mocht al enkele
verhalen niet mee doen, maar nu is ze weer even terug. Het belooft zeker wat voor
het volgende deel! Ik hoop dat de mannen daar niet te lang mee wachten, want van al
hun schrijfsels (ook de Gideon-serie is er een van hen) zijn die met Pendergast toch
absoluut favoriet.
Ik kan dan ook weinig anders dan een hele dikke 9 toekennen aan dit werkelijk
sublieme verhaal.
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Al is de leugen nog zo snel van Lisa Scottoline
Geheimen
en
leugens.
Hoofdpersonage Chris Brennan, de
nieuwe leraar op de plaatselijke
middelbare school, moet van
beide een groot onderdeel van zijn
leven maken. Daarbij betrekt hij
drie van zijn leerlingen die elk op
hun beurt hun eigen geheimen en
leugens meeslepen. Geraakt er nog
iemand wijs uit dit kluwen waarin
niets blijkt te zijn zoals het lijkt?
Sinds ik de psychologische thriller
Zonder Jou van de zusjes Van Gastel las, heb ik een liefde voor het
genre
opgevat.
Hoewel
de
flaptekst doet vermoeden dat dit
label misschien niet helemaal
terecht is toegekend aan Al is de leugen nog zo
snel… geraak ik toch voldoende geprikkeld om
eraan te beginnen. Zeker nadat ik lees dat auteur
Lisa Scottoline flink wat lof toegezwaaid heeft
gekregen van verschillende toonaangevende
instanties. Mijn enthousiasme wordt echter al
snel getemperd.
De eerste pagina’s duiken in de geest van Chris
waarbij er onmiddellijk een mogelijk gevaar
wordt geïntroduceerd. Op basis daarvan dient de
lezer zich een beeld te vormen van het
hoofdpersonage en een theorie op te bouwen
voor het verloop van de rest van het verhaal. De
spanning bevindt zich tot ongeveer de helft van
het boek namelijk volledig in de uitkomst van het
mogelijke gevaar en is daarbij acceptabel geloofwaardig gehouden. Echter, door een ontwikkeling/ontdekking die op dat moment plaatsvindt,
verschuift de spanning daarna naar een nieuw
probleem
waarbij
de
geloofwaardigheid
dramatisch afneemt en op het einde van het
verhaal compleet de bocht uitvliegt. Het helpt
daarbij niet dat Scottoline er niet in slaagt om
Chris levend te maken. Hij krijgt zijn zielige
levensverhaal mee en hier en daar wat karaktertrekken die hem moeten schetsen, maar het blijft
toch vlak. Op geen enkel moment komt hij van
het papier. Dit in tegenstelling tot de moeders
van de jongens en de jongens zelf in het verhaal.
Hoewel zij meer neigen naar het stereotype
beeld van hun persoonlijke situatie, krijgen ze
toch meer gelaagdheid en authenticiteit mee.
Van hen geloof je dat ze op de straat zouden kunnen rondlopen. Dat maakt dat mijn interesse als
lezer meer naar hun stukken uitging, dan naar die
van Chris. Niet het bedoelde effect in een thriller
natuurlijk.
Het thrillerelement zelf dan is op zich wel goed.
Scottoline maakt vanaf het begin duidelijk wat
het mogelijke gevaar is en kan daar vele kanten
mee uit. Helaas kiest ze voor een ontwikkeling
die je als lezer zo goed als onmogelijk kan
voorspellen, simpelweg omdat je de informatie
mist. Een soort van Deux-ex-machina om haar
personages een moreel aanvaardbare uitweg te
geven bij het probleem. Die kunstgreep maakt
dat het kabbelende verhaal steeds minder
aanspreekt tot het teleurstellende einde toe waar
een flinke scheut Rambo de kop opsteekt.
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Blijf rustig van Maile Meloy
Blijf rustig valt meteen op door de mooie
gekleurde kaft. Een knalgele titel in grote
letters, voor de rest verschillende tinten groen,
het lijkt een rustig en heerlijk vakantieboek.
Niets is minder waar.
De Amerikaanse Maile Meloy is een veelzijdige
schrijfster. Ze schrijft verhalen voor The New
Yorker en The Paris Review, kinderboeken,
prijswinnende literaire romans en nu een
ijzersterke psychologische thriller, zo staat op
de achterflap gedrukt.
Het boek bestaat uit 66 niet al te lange
hoofdstukken. Het verhaal begint wanneer
twee koppels met hun kinderen op een cruisevakantie vertrekken. De gezinnen worden
uitgebreid besproken en voorgesteld. Hun
namen, hun relaties tot elkaar, hun verschillende persoonlijke redenen om daar te zijn, redelijk uitgebreid
en fijn om te lezen. Het wekt je interesse op die manier en
het is belangrijk voor wat hen zal overkomen.
Terwijl deze, toch ook lange kennismaking bezig is, blijft de
zin die vooraan op de kaft staat gedrukt je bezighouden:
“En dan ineens zijn de kinderen weg...”. De schrijfster
houdt de spanning erin door je af en toe toch wel op het
verkeerde spoor te zetten. Je verwacht dat moment en je
leest daarom snel door.
Het stukje van de verdwijning zelf heeft een beklijvende
sfeer. Mijn hart klopte in mijn keel. De grootste angst van
een ouder is als je kind verdwijnt, het iets overkomt. In dit
geval al je kinderen. Wat mij betreft is het de schrijfster in
elk geval gelukt om die angst over te brengen naar de
lezer. Zelfs met dit neer te schrijven komt dat gevoel
vanzelf weer boven.
Daarna volgt de ene situatie na de andere. De politie wordt
erbij gehaald, een onderzoek wordt gestart. En je leest hoe
de verschillende ouders met deze ramp en angst omgaan,
wat het met hen individueel doet maar ook hoe het hen als
koppel beïnvloedt. Angst, schuldgevoelens, relatietwijfels,
vriendschap zijn o.a.. het thema van de gedachten en de
gesprekken tussen de verschillende ouders en vrienden. De
schrijfster laat je uitgebreid aan deze kant van het verhaal
meekijken.
Aan de andere kant lees je het verhaal van de kinderen.
En dit is een onderdeel van het boek dat ik niet meteen
verwachtte, door de bepaalde zin op de kaft... De lezer kan
volgen wat de kinderen hier meemaken, vanaf het
allereerste moment van hun verdwijning.
Hier ben je toch even stil van. Wat je leest, kan je
choqueren. Dat deed het bij mij toch op bepaalde
momenten. Omdat je tegelijkertijd de ouders hun “dealen”
en dat van de kinderen leest, is dit boek een echte pageturner. Je wilt gewoon snel weten hoe het afloopt, of het
überhaupt goed afloopt. Het verhaal kan alle momenten
alle kanten op en dat is echt genieten bij het lezen van een
boek.
Ik heb genoten van Blijf Rustig. Superspannend geschreven,
in het begin leek het traag op gang te komen, de
verdwijning” mocht gaan komen, maar eens dat gebeurde...
Een aanrader voor wie van snelle spanning houdt!
Dit boek krijgt een 9.
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Tik Tak van Chris McGeorge
Tik Tak is de debuutthriller van
Chris McGeorge. Hij heeft voor
zijn master creatief schrijven
(misdaad/thriller) aan de City
University
in
Londen
een
scriptie geschreven genaamd
‘Deadroom’. Dit verhaal is nu
uitgebracht onder de naam
‘Guess Who’, in het Nederlands
‘Tik Tak’. Het boek bevat 61
hoofdstukken en is opgedragen
aan zijn opa die zijn liefde voor
boeken heeft aangewakkerd en
hem heeft gestimuleerd om zelf
een boek te schrijven.
Morgan Sheppard is elf jaar als
hij de moord op zijn wiskundeleraar oplost. 25 jaar later is hij
een beroemde tv-detective en
ontwaakt hij in een onbekende hotelkamer,
vastgebonden met boeien aan het bed waar hij
op ligt. Hij is niet alleen, in de kamer zijn vijf
onbekende mensen. Alles is op slot en er is geen
uitweg. Een harde gil klinkt uit de badkamer.
Daar vinden ze een lijk van een man, de oude
psycholoog van Morgan.
De tv springt aan. Een man met een
paardenmasker begint te praten tegen Morgan:
“Vandaag gaan we een moordspelletje doen.
De moordenaar bevindt zich in de kamer en je
heb drie uur de tijd om de moord op te lossen,
anders gebeurt er iets ergs. Vijf mensen, vijf
verdachten en één moordenaar.” Er klinkt een
doordringend gepiep en dan begint de klok met
aftellen…
Wat was ik blij dat ik dit boek mocht lezen.
Getriggerd door de tekst op het boek -een gesloten kamer, een lijk, vijf verdachten, drie uur om
de moordenaar te vinden– begon ik eraan. Het
boek ziet er daarnaast erg mooi uit, de letters
Tik Tak als digitale klok. Je weet gelijk dat tijd
een belangrijke rol speelt in het boek. Het boek
leest lekker weg en het verhaal zit goed in
elkaar. Het heden en de flashbacks naar vroeger
lopen mooi in elkaar over en er zijn verrassende
wendingen waardoor je het boek moeilijk weg
kan leggen. Wat ik zeker fijn vind is dat op het
einde alles op zijn plaats valt. Waarom zitten
deze mensen in één kamer? Wat hebben ze met
elkaar te maken? Wie is de man achter het
paardenmasker? Op alles is er een antwoord.
Bij een locked room mysterie heb ik bepaalde
verwachtingen en die zijn zeker uitgekomen.
Het boek heeft mij niet teleurgesteld. Chris
McGeorge is een schrijver die ik vanaf nu in de
gaten ga houden. In 2019 komt zijn tweede boek
uit in Engeland en zodra dat in Nederland uitkomt, ga ik het zeker lezen met de goede hoop
dat het net zo goed zal zijn als dit boek.
Omdat ik zeer verrast ben en ik het verhaal
geweldig vind, geef ik dit boek een dikke 9,5.

Pagina 18

KING

NLUB

door Chrissy

JUNI

2018

6
door Jeroen
Regie:
Michael Spierig
Genre:
Horror
Cast:
Laura Vandervoort
Tobin Bell
Matt Passmore
en anderen
Film gebaseerd op:
Saw
Jaar van uitgifte:
2018
Speelduur:
91 minuten

16E

JAARGANG

FILMRECENSIE

N R:

5

STEPHEN

K I Ndoor
G N
LUB
Chrissy

Jigsaw

Overal in de stad worden lijken gevonden, elk op gruwelijke wijze overleden.
Al het onderzoek wijst op slechts één
mogelijke dader: John Kramer. Dat
terwijl die toch echt dood zou moeten
zijn... Is hij terug om de wereld eraan te
herinneren dankbaar te zijn voor het
leven, of is het een val, opgezet door
een moordenaar die zijn eigen spel
speelt...
Jigsaw is het achtste deel uit de Saw
reeks. Om heel eerlijk te zijn vond ik het
na het briljante eerste deel al snel minder
worden. In deze film wijzen alle sporen
weer naar John Kramer, maar hij kan niet
meer in leven zijn aangezien hij in één van
de vorige delen al zover ontleed was dat hij met alle goede wil op aarde niet meer tot leven kan
komen. Hebben we hier dan toch te maken met een reïncarnatie van John, een na-aper? Of misschien een nazaat ? De clou wordt in de laatste
paar minuten van de film pas duidelijk. Tot dit
moment is het verwarrend en leidt het de aandacht af van het verhaal. De slachtoffers,
of daders eigenlijk, want niemand komt
onschuldig in deze situatie terecht, worden weer
blootgesteld aan heel wat levensbedreigende
machines en martelwerktuigen.
Toch is het niet helemaal hetzelfde als voorgaande delen. De makers hebben goed gekeken naar
de escape rooms van tegenwoordig. Maar om aan
een ruimte te kunnen ontsnappen moet er wel
elke keer ééntje afvallen. Bij de tweede ruimte
gaat het al erg rommelig. Al snel zijn de
overgebleven slachtoffers er achter voor welke
“dader” deze ruimte bedoeld is. Ook het juiste
antwoord wordt gegeven en de juiste code op de spuit wordt in beeld gebracht; toch wordt dit
slachtoffer door de andere medespelers gedood. Terwijl dit nou niet echt nodig was geweest.
Ook in de derde ruimte is de scène in de graansilo nou niet echt heel goed uitgewerkt. Je ziet
dat de scherpe voorwerpen gegooid worden, maar Jigsaw was daar toen helemaal niet aanwezig,
ik vond dat echt heel slecht uitgewerkt. Ook hoe de stagiaire uit het lijkenhuis in het bezit kon
zijn van een machine die nog nooit eerder door John was gebruikt wordt niet duidelijk. Ze blijkt
een groot fan te zijn van John zijn
werk, heeft een hele opslagloods vol
met apparaten die John heeft gebruikt
voor zijn straffen, zelfs de zaag uit het
eerste deel. Maar dat nieuwe apparaat
wordt pas aan het einde van de film
voor het eerst gebruikt.
Die hoop onduidelijkheden en plotwendingen maken het een onsamenhangende film. Prima om even op een
avondje weg te kijken maar kan
absoluut niet tippen aan de originele
Saw.
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002
kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis gebruik
kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans worden voorzien van
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze ongeveer 1500 bezoekers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En dat allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten KvK
en software, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans
levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze op
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

