
 

Utrecht, 21 september 2021 

 

Beste Constante Lezer, 

 

Zie je die twee mooie omslagen hiernaast? We 
maken je graag deelgenoot van het nieuws dat 
we toestemming kregen vanuit Amerika, om 
de twee verhalen Laurie en De Muziekkamer  
-die nog nooit eerder in het Nederlands zijn 
verschenen- uit te mogen geven.  

Een mooier cadeau konden we ons bijna niet voorstellen voor onze 19e verjaar-
dag, die we op 21 september samen vieren met Stephen King (hij is 74 geworden 
dit jaar). Het getal 19 is heel speciaal binnen het King Universum en dus wilden 
we dit feit niet zomaar voorbij laten gaan… 

Eerder verschenen er al fanclubedities van De Ontvoering, en de Groene Mijl, in 
samenwerking met Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Nu is de fanclub zelf uitgever van 
dit fraaie boekwerk, en werden een vertaler, zetter en illustrator in de arm  
genomen om er op onze aanwijzingen iets moois en unieks van te maken.  
Het hardcover boekje heeft een lage oplage (200) en is ook genummerd.  
De fans die een foto opstuurden van zichzelf met hun favoriete King-boek zijn  
op 4 full colour pagina’s in het boekje opgenomen. En behalve een handige  
verzamellijst, zit er ook een vreemde twist in het boekje… maar dat ga je wel 
merken zodra je het in handen krijgt…  
 
Elk boekje wordt veilig met track en trace verzonden in een brievenbusdoos.  
Elke doos wordt apart (niet samen met andere bestellingen) verzonden 
(verzendkosten inbegrepen in de prijs), en is gelimiteerd voor 1 doos per adres!  
Wees er dus snel bij, want op is echt op!  

Hebben we je al overgehaald om het boekje aan te schaffen? Wacht dan nog heel 
even, want eerst bedanken we graag jou, de Constante Lezer! Zonder jou, je  
interesse voor de boeken van King, de films van King en de wetenswaardigheden 
rond King, zou het bestaan van een fanclub ook weinig zin hebben. Door je aan-
schaf van het boekje steun je het werk van de Stephen King Fanclub.  
Wij hebben in al zin in de volgende negentien jaar, en wensen je met dit unieke 
boekje alvast heel veel verzamel- en leesplezier. 
 

De Stephen King Fanclub crew. 



 

STEPHEN KING FANCLUB 19 JAAR 

BESTEL HIER: 
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/fanclub-19-jaar-colletoritem/   

Speciale uitgave ter ere van ons 
19-jarig bestaan: 

 
Twee Stephen King verhalen die 
nooit eerder in het Nederlands 

zijn verschenen: 
 

LAURIE 

& 

DE MUZIEKKAMER 
 

Hardcover 
Genummerde uitgave  
maar 200 exemplaren 
ISBN 9789083175409 

72 pagina’s 
met handig verzameloverzicht 

4 fan-foto pagina’s in kleur 
 

€ 19 
incl. verzendkosten binnen NL 

+ 5,80 toeslag verzenden BE 

https://www.stephenking.nl/Winkel/?post_type=product&p=286&preview=true

