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Juli/Augustus 2021
Ja beste fans! Het is weer zover. Dit is het vakantienummer van Kings Things, wat
betekent dat wij ook even vakantie gaan houden en je pas eind augustus weer een
volgend nummer ontvangt. Maar, dat vind je vast niet heel erg, met de nieuwste
King die op 4 augustus verschijnt. Je kunt het bij ons al in de voorverkoop aanschaffen (en ons daarmee sponsoren omdat wij een percentage van elke verkoop
krijgen van de uitgeverij)!

Deze Kings Things is
verzonden naar 2123 fans
Er zijn 2755
fans op
Hartelijk welkom allemaal!

SPONSORS

We hebben deze maand weer veel leuke dingen in Kings Things.
Misschien is de vakantieperiode voor jou wel een gelegenheid om een leuke online
schrijverscursus te volgen, die Over Leven en Schrijven van Stephen King als handleiding gebruikt? Wij vertellen je er meer over.
Verder hebben we natuurlijk weer het laatste nieuws, boek– en filmrecensies en
een prijsvraag. Dit keer vind je ook artikelen over waarom Pennywise in de remake enger is dan zijn voorganger en over tien verrassende en ontroerende Stephen
King-momenten in films. In The Collectibles staat dit keer het boek Under the
Dome in de schijnwerpers.

Helaas hebben we dit keer geen nieuwe bijdrage voor Lucky Quarter ontvangen,
maar misschien heb je in je vakantie wel even tijd om er een in te vullen?
Klik dan hier!
We wensen iedereen een fijne en veilige vakantietijd toe!
Stephen King Fanclub Crew

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht bij een
van onze sponsors, 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.

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
kettingen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!
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Stephen King IT theorie
Stephen King's HET-theorie:
Waarom Pennywise uit de remake een slechtere clown is
Waarom is de Pennywise van Tim Curry zoveel grappiger dan de griezelige clown van de filmremake, en hoe beïnvloedt dit de horror van Stephen King's HET?
Door Cathal Gunning (screenrant.com)
Gepubliceerd 1 maart 2021
Vertaald door Peter van Veen

Beide bewerkingen van Stephen King's HET bevatten zeer verschillende interpretaties van de titulaire dreiging,
maar is er een geheime reden dat Tim Curry's Pennywise the Clown zoveel grappiger is dan Bill Skarsgård's latere
remake? Uitgebracht in 1986, Het grootse, multi-generatie horrorverhaal HET, uitgebracht in 1986, is een enorme
fantasy-horror deurstopper die door veel liefhebbers van het genre wordt beschouwd als het magnum opus van
literaire legende Stephen King. Het ontbreekt HET zeker niet aan ambitie, bevat meer dan duizend pagina's en
speelt zich af in twee periodes, decennia uit elkaar.
De onconventionele structuur van HET, evenals de soms schokkende inhoud van de roman, betekende dat veel
lezers een getrouwe verfilming onmogelijk achtten. Desondanks zijn er niet één, maar twee verfilmingen van Stephen King's HET, die beide een aanzienlijke hoeveelheid fans hebben. De miniserie uit 1990 bevatte Tim Curry in
de titelrol en de legendarische kijk van de cultacteur op Pennywise de Dansende Clown ging voorbij aan een aantal
oubollige karakterisering en inconsistente uitvoeringen om van HET één van de meest geliefde miniseries uit de
jaren ’90 te maken op basis van een Stephen King-boek. De recentere tweedelige kaskraker, HET en HET: Deel
Twee, werd uitgebracht tussen 2017 en 2019 en bood een donkerdere kijk op het verhaal van de roman.
Zowel de kaskraker-filmversie van HET als de eerdere miniserie hebben hun vurige verdedigers, waarbij fans van
de films de constant sterke prestaties en indrukwekkende productie opmerken, terwijl liefhebbers van de miniserie beweren dat het verhaal meer ruimte heeft om zich in een langzamer tempo te ontwikkelen. Het maakt echter
niet uit aan welke versie van Stephen King’s bestseller fans de voorkeur geven, het valt niet te ontkennen dat er
een wereld van verschil is tussen Curry’s en Skarsgårds interpretaties van Pennywise. De griezelige clown is een
centrale figuur in beide versies van het verhaal, omdat hij de standaardvorm is van het vormeloze titulaire monster, dat in elke tweede scène opduikt om de sterren van het verhaal te beschadigen. Curry speelt het beroemde
personage als een campy, verrassend grappige engerd. Daarentegen kiest de ster van de verfilming, Bill Skarsgård
(wiens broer Alexander onlangs nog één van King's meest bekende monsters speelde) ervoor om in plaats daarvan
de rol ronduit angstaanjagend te spelen. Elke versie heeft zijn fans, maar één fan-theorie stelt dat er een reden is
waarom Curry's griezelige clown zoveel grappiger is.

Pagina 3

1 april!
Kikker
in je bil!

JUL/AUG

2021

18E

JAARGANG

NR:

6

STEPHEN

KING

FANCLUB

Stephen King IT theorie
Curry's HET wordt beïnvloed door Pennywise's clownvorm
Curry's HET blijft (als het ware) in karakter door grappige opmerkingen te maken, zelfs wanneer hij de kinderen
bang maakt, maar waarom kiest het monster ervoor om zich te gedragen als een echt grappige clown, terwijl hij
zich zou kunnen concentreren op het traumatiseren van zijn slachtoffers? Hoewel dit element één van de meest
memorabele delen van de miniserie blijft, is het echt moeilijk om de reden achter Curry's gekke houding te doorgronden tijdens het kijken naar de serie. In tal van beruchte scènes beangstigt Pennywise de sterren van de serie
door de vorm aan te nemen van een weerwolf, een monster en talloze klassieke angsten, om vervolgens terug te
keren naar zijn clownsvorm en ze met een kwinkslag achter te laten, in plaats van ze te doden. Deze aanpak, die
de clown verandert in iets dat lijkt op Stephen King's versie van Freddy Krueger, laat de van vorm veranderende
Curry enkele van Pennywise's meest memorabele zinnen uitspreken, maar het tart ook het angstaanjagende potentieel van het monster enigszins, omdat de killerclown effectief fungeert als een Boggart, die de vorm aanneemt
van de ergste angsten van het kind, ze zinloos bang maakt en vervolgens grapjes vertelt in plaats van fysieke schade toe te brengen.
Er is echter een reden voor deze vreemde aanpak. Volgens een theorie, geback-upt door de oorspronkelijke roman, deelt HET de zwakheden in welke vorm dan ook. Als zodanig kan het monster, wanneer het optreedt als Pennywise, het letterlijk niet laten om grapjes te maken (vandaar dat de "Prins Albert in een blikje" opmerkingen ontbreken in de verfilming uit 2017). Het kan misschien jongere kinderen zoals arme Georgie in zijn gapende muil vol
met scherpe tanden lokken wanneer het zich gedraagt als een clown, maar de oudere kinderen zijn slim genoeg
om de griezelige entertainer te vermijden, en het feit dat de de schurk van Stephen King's HET wordt beperkt door
de vorm van een clown betekent dat Pennywise zichzelf kan niet stoppen om grappig te doen, terwijl hij hen zou
kunnen doden.

Waarom Bill Skarsgård's Pennywise niet grappig is
In tegenstelling tot de vele scènes van de miniserie waarin de kinderen doodsbang zijn voor Pennywise, maar ongedeerd ontsnappen, maakt de verfilming van HET duidelijk dat de kinderen aan de klauwen van het monster moeten ontsnappen en in direct gevaar zijn wanneer ze hem tegenkomen. Stanley moet vluchten voor het griezelige
schilderij dat hem probeert aan te vallen uit angst voor de dood, en Eddie's onvergetelijke ontmoeting met de
melaatse maakt duidelijk dat het kind hartstikke dood zou zijn geweest als hij zijn hardloopschoenen niet aan had
gehad. Bill Skarsgård's vertolking van HET wordt, in tegenstelling tot die van Curry, nadrukkelijk niet verzwakt
door of zelfs verbonden met de vorm die het aanneemt.
De melaatse rondscharrelende zombievorm die HET aanneemt in beide films, bijvoorbeeld, kan elke aframmeling
weerstaan, ondanks zijn schijnbaar zwakke vorm. Bovendien is Pennywise in de film op geen enkele manier grappig en kan hij een staaf door de schedel overleven (in tegenstelling tot de meeste echte clowns). In direct contrast
met Curry's HET die verandert van een woeste weerwolf in een grijnzende clown, transformeert Skarsgård’s HET
zelfs van een onschuldige oudere vrouw in een monsterlijke heks, waardoor duidelijk wordt dat het monster niet
gebonden is aan enige vorm of beperkt is in zijn krachten.
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Stephen King IT theorie

Hoe deze theorie het einde van HET beïnvloedt
Het lijkt voor de hand liggend om te suggereren dat de benadering van de film om Pennywise te belichamen effectiever is dan de miniserie, omdat het Pennywise krachtiger en minder gemakkelijk te verslaan maakt. Echter, hoezeer de grote films over het algemeen door de critici goed ontvangen worden, vonden sommige recensenten en
fans dat Pennywise's uiteindelijke nederlaag behoorlijk tegenviel, waardoor weer een Stephen King-verfilming een
teleurstellend einde kreeg. De reden voor deze teleurstelling is direct verbonden met de beslissing van de film om
Pennywise's vormen geen specifiek direct effect op zijn capaciteiten te geven. Een deel van wat de oorspronkelijke dood van het Spinnen-Monster in de miniserie aannemelijk maakte, was de lichamelijkheid van de Loser's Club
die zijn zwakke plek vond en zijn hart eruit scheurde, een gruwelijk lot dat het publiek een louterende bevrijding
bood nadat HET zoveel slachtoffers had opgeëist.
Ter vergelijking, het feit dat de filmversie van HET het moeilijker maakte om Pennywise te verslaan, betekende
dat de vernietiging van de schurk meer conceptueel en minder geaard was. Als gevolg hiervan, hoewel de enge
scènes van de film effectiever kunnen zijn dan hun televisie-tegenhangers, was de oplossing van de verfilming om
het monster gewoon dood te lachen een tikkeltje te conceptueel en niet visceraal genoeg om dezelfde effectieve
impact t hebben als het gewelddadige in stukken scheuren van zijn Spinnen-Monster vorm in de miniserie; opnieuw
een geval waaruit blijkt dat afwijken van Stephen Kings oorspronkelijke boek niet de juiste keuze was.
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Bestel Billy Summers in de voorverkoop!
4 augustus komt de nieuwe uitgave van King: Billy Summers.
Voor 24,99 kun je deze ook bij de fanclub bestellen. Wij krijgen van elk verkocht exemplaar een percentage van uitgeverij De Boekerij.
Surf snel naar StephenKing.nl/Winkel en steun de fanclub door bij ons te bestellen!
Waar gaat het over?
Billy Summers is een man in een kamer met een pistool. Hij is een huurmoordenaar en de beste in het vak. Maar hij doet de klus alleen als het doelwit een
echte slechterik is. En nu wil Billy eruit. Maar eerst is er nog een laatste aanslag. Billy is een van de beste sluipschutters ter wereld, een gedecoreerde
oorlogsveteraan uit Irak, een Houdini als het gaat om verdwijnen nadat de klus
is geklaard. Dus wat kan er misgaan?
Wat dacht je van alles.
Deze spectaculaire roman is deels oorlogsverhaal, deels liefdesbrief aan het
kleine Amerika en de mensen die er wonen, en het bevat een van de meest
meeslepende en verrassende duo’s in King-fictie, die de misdaden van een
buitengewoon kwaadaardige man willen wreken. Het gaat over liefde, geluk,
het lot, en een complexe held met een laatste kans op verlossing. Je zult dit
verhaal niet neerleggen, en je zult Billy niet vergeten. Het is weer een lekkere
dikke pil, van ongeveer 512 pagina’s!

Boekenmarkten wel of niet?
Op het moment van schrijven weten we dat de boekenmarkt op 4 augustus a.s. in Deventer ook dit jaar niet
door zal gaan. Men had aangekondigd dat de markt dit
jaar hoe dan ook wel plaats zou vinden, met aangepaste
regels, looprichting en verdeeld over twee dagen, maar
helaas is daar toch geen toestemming voor gegeven. We
vinden het jammer dat we jullie daar zo vlak voor onze
19e verjaardag ook niet mogen treffen!
Of Tilburg wel doorgang gaat vinden, staat op dit moment nog te bezien. We hebben ons ingeschreven, maar
aangezien dit ook een grote markt is, blijft de vraag of
de gemeente dit veilig genoeg kan en wil organiseren.
Het lijkt er op dit moment op dat de boekenmarkt in
Tilburg wel gewoon doorgaat op zondag 29 augustus
a.s. We houden je natuurlijk op de hoogte!

Onze speciale 19e verjaardag
Mede door Covid konden we al niet anders besluiten dan
om toch nog maar geen zaal te huren voor een viering
van onze 19e verjaardag. Helaas stellen we die plannen
dus toch een jaartje uit, maar toch doen we iets speciaals. We hebben jullie om een foto gevraagd met je
lievelingsboek, en daar gaan we iets heel speciaals mee
doen. Iets dat elke fan van Stephen King wil
hebben… Nee, geen sleutelhangers of boekenleggers… echt iets speciaals. We maken
op 21 september bekend wat het precies is,
dus dan vind je informatie op de website, in
de shop en op facebook, en we sturen je
uiteraard een Kings Things extra hierover.
Nog even geduld dus…
Spannend hè!?
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Schrijven à la King
Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (1)
We weten dat er onder veel van onze lezers ook schrijvers aanwezig zijn, en
denken dat we hen een plezier doen door deze nieuwe rubriek in Kings Things te
plaatsen. Want, schrijven à la King is echt niet gemakkelijk!
Wat als je twijfelt aan je werk als schrijver? Wat als het heel veel moeite kost om
de inspiratie te vinden of het boek/verhaal af te maken? Of wat als je juist helemaal vastloopt in al je ideeën en niet weet waar je moet beginnen?
In dat geval kun je een adviserende schop onder je kont krijgen van de Meester
zelf door onder andere het boek Over leven en schrijven (Engelse titel: On
Writing) te lezen.
We kennen schrijfcoach Sjoerd de Boer al jaren, en hij was ook aanwezig op een
van onze eerste fanclubdagen. In deze nieuwe rubriek zal Sjoerd (van www.vanverhaaltotboek.nl) diverse
schrijftips en adviezen van King bespreken en toelichten.

Vaak denken schrijvers (beginnend en meer ervaren) dat ze alleen zijn in hun twijfels en uitdagingen. Maar ook
Stephen King heeft flink geploeterd en getwijfeld, voordat hij eindelijk succesvol werd. Hij had de eerste tien
pagina’s van Carrie al in de vuilnisbak gegooid. Wat wist hij per slot van rekening van menstruerende tienermeisjes op een high school? Hoe anders had het kunnen lopen? Zonder de doortastendheid en het enthousiasme van zijn
vrouw Tabitha had hij zijn succesvolle debuutroman nooit afgemaakt.
Ook de weg naar Over leven en schrijven had zijn hobbels. King speelde al meer dan een jaar met het idee om een
boek over schrijven te schrijven, vertelt hij in het voorwoord. “[...] maar ik had dat nog niet gedaan omdat ik
mijn eigen motieven niet vertrouwde - waaróm wilde ik over schrijven schrijven? Waarom dacht ik dat ik iets te
zeggen had wat de moeite waard was?”
Er is in de media nu een flinke discussie gaande over de verschillen tussen literaire boeken en populaire boeken en
hoe je mensen/kinderen aan het lezen en schrijven krijgt. De geringschattende, enigszins elitaire blik van sommige kenners richting andere populaire genres en boekvormen vormt ook een belangrijk deel van zowel Kings motivatie als ook zijn terughoudendheid vooraf. Hij vond dat er in schrijfboeken vaak alleen gekeken werd naar het taalgebruik in de literatuur, terwijl ook veel andere schrijvers volop bezig zijn met het prachtige ambacht van het
schrijven. “Ik wilde geen boek schrijven, zelfs niet een kort boek als dit, waardoor ik me een literaire windbuil of
gewichtigdoenerige klootzak zou voelen. Er zijn al meer dan genoeg van die boeken - en van die schrijvers - op de
markt. [...] Dit is een poging [...] om kort en simpel te te vertellen hoe ik tot het vak ben gekomen, wat ik er nu
over weet en hoe het moet.”
Beginnen / Inspiratie
“Als je schrijver wilt worden, moet je vooral twee dingen doen: veel lezen en veel schrijven. Er is geen manier
om deze twee dingen te omzeilen, [...] geen kortere weg.”
King geeft aan dat het belangrijk is om je schrijfspieren te trainen door te leren en zelfs in het begin te kopiëren
van andere schrijvers. Dat kunnen de grote klassieke schrijvers van weleer zijn, maar eigenlijk gaat het erom dat
je zoveel mogelijk boeken en verhalen verslindt voor je zelf begint met schrijven. Het is het hele proces van veel
lezen dat je verder zal helpen en ook op ideeën zal brengen. "Elk boek wat je oppakt, heeft zijn eigen les of lessen. En vaak hebben de slechte boeken je meer te leren dan de goede."
De eerste verhalen die je zult schrijven, zijn waarschijnlijk een mengelmoes van momenten uit boeken, verhalen,
films en series die je geraakt hebben. Daarna is het tijd om jezelf als schrijver te vinden, aldus King. Er zijn veel
schrijvers en dichters die hem inspireren en raken. “Maar als ik op die manier zou schrijven, zou wat eruit zou
zijn gekomen hol en levenloos zijn geweest, omdat ik het niet was.”
Karaktergedreven, echte verhalen
King beschrijft zijn eigen schrijfproces als ‘kijken’ naar zijn personages en opschrijven wat ze doen. Hij zegt vaak
verrast te zijn door de keuzes die ze maken. Hij is alleen maar de persoon die het verhaal vertelt. “Ik denk dat de
beste verhalen uiteindelijk altijd over mensen gaan in plaats van over de gebeurtenissen, dat wil zeggen karaktergedreven. [...] Verhalen zijn relikwieën, onderdeel van een onontdekte reeds bestaande wereld. Het is de taak
van de schrijver om de gereedschappen in zijn of haar gereedschapskist te gebruiken om zoveel mogelijk intact
uit de grond te krijgen.”
Als schrijvers is het volgens hem dus onze taak om het verhaal te ontrafelen wat verteld moet worden. Voor fictieschrijvers houdt dat proces in dat we in de hoofden van onze personages kruipen om hen het verhaal te laten vertellen. King waarschuwt dat hier ook het risico in ligt. “Slecht schrijven is meer dan een kwestie van stroeve zinsopbouw en verkeerde observatie. Slecht schrijven komt meestal voort uit een koppige weigering om verhalen te
vertellen over wat mensen eigenlijk doen. Om onder ogen te zien, laten we zeggen, dat moordenaars soms oude
dames helpen de straat over te steken.”
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Schrijven à la King
Het beste schrijven is rauw en persoonlijk, meent hij. Lezers snakken naar echte verhalen over echte mensen.
Echte verhalen betekent dat je zult schrijven over gebeurtenissen uit het echte leven - gebeurtenissen waarbij
andere mensen betrokken zijn. Natuurlijk pik je daaruit de elementen die je nodig hebt en verander je het naar
eigen inzicht. Toch zul je niet iedereen tevreden kunnen houden. “Als je van plan bent om zo waarheidsgetrouw
mogelijk te schrijven, zijn je dagen als lid van de beleefde samenleving geteld.”
Schrijf en lees elke dag
King vindt verder dat je elke dag moet schrijven. “Amateurs zitten en wachten op inspiratie, de rest van ons staat
gewoon op en gaat aan het werk. [...] “Wacht niet op de muze. Zoals ik al zei, hij is een koppige man die niet
vatbaar is voor veel creatief gefladder. [...] Jouw taak is om ervoor te zorgen dat de muze elke dag vanaf negen
uur weet waar je bent tot de middag. Of zeven tot drie. Als hij het weet, verzeker ik je dat hij vroeg of laat zal
verschijnen.”
Schrijven is pure gewoonte. Zelf schrijft hij elke dag zo’n 2000 woorden, meestal van 7.30 tot 12.00 uur. Hij
brengt zijn middagen door met dutten en brieven schrijven, daarna leest hij. En de avonden zijn voor familie en
vrienden. Voor jou als schrijver maakt het niet uit welk tijdstip van de dag je kiest. Wat er wel toe doet, is tijd
vrijmaken om te schrijven. King adviseert nieuwe schrijvers om 500 tot 1.000 woorden per dag te schrijven. In zijn
optiek kun je het dan altijd nog uitbouwen als je de gewoonte en de flow tot onderdeel van je leven hebt gemaakt.
Laat je niet afstoppen
In het begin is het daarnaast belangrijk om je niet te laten afstoppen door mislukking, worsteling of kritiek van
andere mensen. “Stoppen met een werk alleen omdat het moeilijk is, emotioneel of... te vergezocht, is een
slecht idee. Optimisme is een volkomen legitieme reactie op mislukking.”
Elke mislukking is een kritiek kruispunt dat de weg in twee richtingen splitst: berusting of doorzettingsvermogen.
“Als je iets vindt waar je talent voor hebt, doe je het (wat het ook is) totdat je vingers bloeden of je ogen klaar
zijn om uit je hoofd te vallen. Zelfs als niemand luistert (of leest of toekijkt), elke uitvoering is een galavoorstelling, want jij als maker wordt er blij van. Misschien zelfs wel extatisch.”
Elke dag schrijven betekent NIET elke dag publiceren. De wereld heeft onze ruwe schetsen niet nodig, benadrukt
hij. “Probeer verdomme wat je maar wilt, hoe saai, normaal of schandalig ook. Als het werkt, prima. Als het niet
werkt, gooi het dan weg.”
En bedenk, zelfs de koning van de horror heeft zich jaren en jaren geschaamd voor wat hij schreef. “Ik denk dat ik
veertig was voordat ik me realiseerde dat bijna elke schrijver van fictie of poëzie die ooit een regel heeft gepubliceerd door iemand is beschuldigd van het verspillen van zijn of haar door God gegeven talent. Er is altijd wel
iemand die je een slecht gevoel aan probeert te praten, meer is het niet.”
In deel 2 zal ik de volgende keer stilstaan bij het proces van schrijven, herschrijven en schrappen: “Dood je
lievelingen, dood je lievelingen, zelfs wanneer het je kleine egocentrische schrijvershartje breekt, dood je
lievelingen.”
Wie ben ik?
Ik heb door de jaren heen een rugzak vol kennis en ervaringen opgedaan als onder andere auteursbegeleider, schrijver en projectredacteur. Nu is voor mij de tijd gekomen
om mijn droom te volgen: via mijn online leeromgeving Van Verhaal Tot Boek wil ik
andere schrijvers met workshops, modules en schrijfadviezen helpen om inspiratie,
motivatie en verdieping te vinden en hun (schrijvers)dromen te realiseren.

ACTIE:
Een gratis workshop en ‘Over leven en
schrijven’ winnen?
Meer weten over de aankomende lancering van Van Verhaal
Tot Boek?
Mail sjoerd@vanverhaaltotboek.nl of reageer via
Facebook (/vanverhaaltotboek) en ontvang via e-mail de
GRATIS tiendaagse miniworkshop:
Hoe versla ik het lege papier?
Onder de eerste 10 aanmelders verloot ik een exemplaar
van Over leven en schrijven.
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Oplossing prijsvraag vorige maand
In ’De overeenkomstige factor’ moest je overeenkomsten bij bepaalde boeken vinden.
Wat was de overeenkomstige factor bij: Dromenvanger, De Gloed en Gevangen: b. Er zitten
(verwijzingen naar) aliens in. Voor Carrie, Dolores Claiborne en Lisey’s Verhaal: a. Ze hebben een
vrouwelijk hoofdpersonage. Bij Verlichting, De Noodzaak en Cujo is het antwoord b. Ze spelen zich
af in Castle Rock. Voor Zwart Huis, Schone Slaapsters en Gwendy’s Knoppenkist vulde je het juiste
antwoord in met c. King schreef ze samen met een andere schrijver. En als laatste: De Vervloeking,
De Regelaars en De Ontvoering: a. Ze zijn onder een pseudoniem geschreven
Dat wist ook Vincent Voortwijs uit Zeist. Hij wilde graag Mathilde van Marina Theunissen winnen. Het
boek komt zo snel mogelijk naar je toe!
Niet gewonnen? Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen voor iedereen!

Prijsvraag juli/augustus 2021
Hieronder zie je een aantal personages uit de boeken van Stephen King. Daarnaast zie je een lijst
met verschillende beroepen.
Weet jij welk beroep de hoofdpersoon uit het betreffende boek heeft?

1. Jake Epping (22-11-1963)

A. Schrijver

2. Clayton Riddell (Mobiel)

B. Student

3. Edgar Freemantle (Duma)

C. Striptekenaar

4. Alan Parker (Achtbaan)

D. Docent

5. Mort Rainey (Het geheime raam)

E. Kunstschilder

Stuur je oplossingen vóór 20 augustus 2021 naar fanclub@stephenking.nl.
Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je
de prijs kunnen toesturen! Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen
winnen.
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10 Verrassend ontroerende Stephen King-momenten
10 Verrassend ontroerende Stephen King-momenten
Ja, Stephen King staat vooral bekend om het schrijven van horror, maar zijn werk zit vol ontroerende, oprechte
momenten die ook een diepe karakterontwikkeling laten zien.
Door Zach Gass (www.screenrant.com)
Gepubliceerd 4 juni 2021
Vertaling: Peter van Veen

Wanneer we denken aan de werken van Stephen King, zijn het waarschijnlijk beelden van spookachtige hotels, psychische kinderen en moordende clowns die als eerste in ons opkomen. En hoe zouden ze dat niet kunnen doen? De
auteur wordt de Meester van de Horror genoemd sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw en hij is die kunst nog steeds
niet verleerd.
Dat gezegd hebbende, is het gemakkelijk om te vergeten dat horror niet het enige is wat King schrijft. Zijn horrorscènes zijn briljant en het is wat hem veel lof opleverde, maar dat betekent niet dat hij geen zachte kant heeft.
Zelfs te midden van het gruwelijke en grimmige kan King ook een aantal ontroerende momenten creëren.

10 Carrie maakt haar jurk (Carrie)
Ondanks het bloedbad dat zich minuten later ontvouwt, biedt de korte scène van Carrie White die haar eigen roze
galajurk naait een moment van lichtvaardigheid te midden van de verschrikkingen van de hel van de middelbare
school die de arme meid heeft doorstaan. Waarom zou ze, na alles wat ze heeft meegemaakt, niet iets hebben dat
helemaal van haar is?
Toegegeven, deze scène maakt de chaos die volgt des te schokkender. Al haar harde werk, pijn en worstelingen
worden in de volgende scène tot een hoogtepunt gebracht, maar het uitstel is meer dan nodig.

9 Arnie en Dennis (Christine)
Arnie en Dennis doorbraken barrières die ze misschien niet kenden toen deze John Carpenter-klassieker debuteerde. In veel settings op middelbare school is het cliché dat het nerdie personage constant belachelijk wordt gemaakt
door de populaire sporter. Maar niet voor deze twee.
De bijna broederlijke relatie tussen de geeky Arnie en populaire voetballer Dennis is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, vooral gezien de vijandigheid die te zien is in Kings andere beschrijvingen van dit soort relaties.
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10 Verrassend ontroerende Stephen King-momenten

8 De Sintels van januari (Het)
Als er ooit enige twijfel was dat King een meesterlijke woordkunstenaar is, is dit gedicht, geschreven door Ben van
de Losers Club, een absoluut juweeltje dat is verborgen onder de horror die HET is. Ondanks het feit dat het vanuit
het oogpunt van een kind is, is Ben opmerkelijk zachtaardig en breedsprakig als hij zijn liefde voor Beverley verklaart.
"Your hair is winter fire / My heart burns there too" is misschien wel de meest romantische uitwisseling in het werk
van King. Misschien moet hij in de toekomst iets schrijven dat meer liefdevol dan dodelijk is?

7 Jack die zijn zoon redt (De Shining)
Voor alle duidelijkheid, deze scène komt niet voor in de beroemde film van Kubrick, maar het is een opvallend moment aan het einde van de originele roman. In een moment van helderheid tijdens zijn bezeten razernij in het
Overlook Hotel overwint Jack de kwade krachten lang genoeg om Danny de tijd te geven te ontsnappen.
Hoewel het kort is, is het een moment in de roman dat Jack's ware karakter toont en bewijst dat hij, op het einde,
in staat was om zijn demonen te overwinnen, zowel letterlijk als figuurlijk.
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10 Verrassend ontroerende Stephen King-momenten

6 Dan die nuchter wordt (Doctor Sleep)
Net als zijn vader voor hem worstelt Dan Torrance met alcoholverslaving tijdens de gebeurtenissen in Doctor Sleep.
Het verschil tussen Dan en Jack Torrance is dat Dan in staat is om de verslaving uiteindelijk te overwinnen en ten
goede te veranderen.
Drugs- en alcoholgebruik zijn een prominent thema in veel van Stephen Kings boeken, maar Dan zien leren van de
worstelingen van zijn vader en zijn eigen tekortkomingen is een krachtig beeld dat zwaar weegt in de originele roman.

5 Andy Dufresne’s vrijheid (De Shawshank Redemption)
Om een citaat van Red te nemen, Andy Dufresne kroop door een rivier van vuiligheid en kwam er aan de andere
kant schoon uit. Er is waarschijnlijk nog nooit een krachtiger beeld van iemands strijd om succes geweest dan deze
iconische scène uit The Shawshank Redemption.
De scène in de regen alleen al is misschien wel het enige, meest prominente beeld van de hele productie. The
Shawshank Redemption is met afstand één van de beste niet-horror-verhalen van de schrijver en is een prachtig
verslag van de strijd en de afhankelijkheid van de menselijke geest.
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10 Verrassend ontroerende Stephen King-momenten

4 Moeder Abigail (De Beproeving)
Moeder Abigail uit King's epische boek De Beproeving verdient een eigen plek om twee belangrijke redenen. Ten
eerste dient ze als het mystieke baken van hoop in een post-apocalyptische wereld. Ten tweede draait ze een Stephen King-stijlfiguur volledig op zijn kop.
In tegenstelling tot andere religieuze personages in Stephen King's werken, voldoet deze vrouw van God eigenlijk
aan de titel en reputatie. In vergelijking met personages als Isaac en zijn maïscultus of zelfs de twee predikanten in
De Noodzaak, draagt Moeder Abigail de hoop, liefde en het geloof uit dat een ware profeet van God zou moeten
tonen.

3 De vriendschap tussen Roland en Jake (De Scherpschutter)
De drijvende kracht van het eerste deel van King's fenomenale Donkere Toren-serie is de vriendschap tussen Roland,
de scherpschutter uit de titel en Jake, een jongen die uit zijn dimensie is getrokken, in die van de Donkere Toren.
De avonturen van het onwaarschijnlijke duo in de Wastelands dienen als de ruggengraat van de serie en het kan
soms ronduit ontroerend zijn.
Roland en Jake zijn net zo goed als Indy en Shortround en het is zeker een verfrissend gegeven om hun vriendschap
te zien ontwikkelen tegen de achtergrond van een vreemde onderwereld.
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10 Verrassend ontroerende Stephen King-momenten

2 De reis van de jongens (Stand By Me)
Over vriendschappen gesproken, weinig films/verhalen omvatten het verhaal van opgroeien beter dan Stand By Me.
Gordy, Chris, Teddy en Vern hebben één van de sterkste vriendschappen in welk King-verhaal dan ook en ze kunnen
zelfs de competitie met de Loser's Club een beetje aan.
Wat deze vrienden onderscheidt van hun tegenhangers uit Derry, Maine, is hoe levensecht ze zijn op zowel het papier als het scherm. Hun gesprekken over het leven, de cultuur en hun wereld voelen 100 procent echt aan en zijn
nooit gescript. Dit is echt een opmerkelijk stukje karakterwerk van de auteur.

1 John Coffey (De Groene Mijl)
Als er ooit een hartverscheurender en ontroerender karakter was, in welk Stephen King werk dan ook, is het de tragische saga van John Coffey. Deze vriendelijke reus die wordt vervolgd voor een misdaad die hij niet heeft begaan,
heeft het grootste hart en is misschien wel het meest sympathiek ten opzichte van elke andere Stephen Kingcreatie.
Zijn helende aanraking, zijn lieve en eenvoudige houding en zijn regelrechte belichaming van onschuld zijn bijna
bedwelmend. Maar dat maakt het des te verpletterender als hij zijn tragische lot ondergaat.
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Verfilming Firestarter begonnen

King over Lisey’s Story
Wist je dat King overwogen heeft om dit verhaal zelf te
verfilmen? Er is nu een interview verschenen bij de New
York Times, waarin hij daar meer over vertelt, maar je
moet wel even inschrijven om te kunnen lezen. De eerste afleveringen van de serie zijn ondertussen getoond
op Apple Tv+.

Gwendy’s Final Task

Behalve bovenstaande foto, is ook
bekend gemaakt dat actrice Gloria
Reuben zich bij de film heeft aangesloten. Het is nog niet bekend
wie ze zal spelen.
Charlie wordt in elk
geval gespeeld door Ryan Kiera Armstrong.
Hier zie je alvast de eerste foto van haar.

Inmiddels weten we dat het
laatste boek in de Gwendy
serie, de titel Final Task zal
meekrijgen. Dit laatste boek
schrijft King weer samen met
Chizmar. Het tweede deel
schreef Chizmar zonder King
erbij, die schreef alleen een
voorwoord. Dat deel is dan
ook niet in het Nederlands
vertaald en uitgegeven. Of dit
met het derde deel (en misschien in combinatie
met voorgaande delen in een omnibus) toch wel zal
gaan gebeuren, is nog niet bekend. Het kan namelijk
problematisch zijn omdat de rechten van het eerste
deel liggen bij House of Books (een andere uitgever dus
dan De Boekerij, de huidige voorkeur van de agent van
King). House of Books verwijst naar Boekerij en andersom op dit moment. We houden een vinger aan de pols
voor jullie!

De Jaunt
Chapelwaite in augustus
De serie met Jerusalem’s Lot als basis, zal in augustus
te zien zijn op EPIX. Je vind hier een teaser.

De Jaunt, een verhaal dat in diverse bundels (o.a.
Duistere Krachten) is opgenomen, wordt een tv-serie!
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MERCHANDISE & SPONSORING
Hebbedingetjes
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise:
winkelwagenmuntjes, ijskrabbers, magneten en poppetjes. En er zijn linnen tasjes met een langhengsel te bestellen (5,00)! Stevige kwaliteit en bedrukt
met scrabble-letters. Op de tas staan diverse boektitels. 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
(Dankie Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank
ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in
onze shop, bij boekwinkeltje Stephen King Fans, of
aankopen deed/doet tijdens de boekenmarkten in Deventer en Utrecht!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen!

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
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! Alleen geldig op boeken en dvd’s.

5 halen, 4 betalen

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). 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!

En nog veel meer!!
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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles

Een vaak gehoorde kreet binnen de Stephen King-gemeenschap: “Er is in ons land weinig animo voor gelimiteerde Nederlandse hardcoverboeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. Hoe anders is het in Engeland (UK) en
in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no
time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars… Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft… daarom laat ik je graag eens
kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de collectible

Under the Dome
Het leven van de inwoners van Chester’s Mill in Maine wordt van de één op de andere dag op zijn kop gezet als
zij volledig van de buitenwereld worden afgesloten door een mysterieuze koepel.
Stephen King schrijft dit verhaal met de titel Gevangen (Under the Dome) dat in 2009 uitgebracht wordt.
Simon and Schuster (US) brengt 2 edities uit, een Collector’s Set Edition en een Signed Limited Edition.

Collector’s Set Edition
De Collector’s Set Edition (25.000) kostte $75,00. Er zat een soort kaft om het boek heen en het boek zelf
had een dustjacket. De kopers kregen een mapje met 27 collectors cards erbij, waarop de personages van
het boek afgebeeld stonden. De illustrator was Matthew Diffee. De waarde van dit boek is ongeveer gelijk
gebleven.
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The Stephen King Collectibles

Hierboven een deel van de kaarten met de personages.

De Signed Limited Edition (1.500) zag er precies hetzelfde uit als de Collector’s Set Edition
behalve dat hierin wel uiteraard de handtekening van Stephen King stond. De prijs was
$200,00.
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The Stephen King Collectibles

Geen aparte signeerpagina, de handtekening is ’gewoon’ gezet op een lege pagina. De waarde van deze
exemplaren ligt nu op $400,00.
Linksonder de Collector’s Set Edition en rechtsonder de Signed Limited Edition, beiden afgebeeld zonder
dustjacket.
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Paul J.Pugliese verzorgde de illustratie van het stadje.
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The Stephen King Collectibles

Verzamelaars konden een slip of traycase aanschaffen in verschillende materialen. Midden boven en onder zie je de fantastische houten cases van Dolso (https://www.bookslipcase.com/home.html).
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The Stephen King Collectibles
Hodder and Stoughton (UK) bracht in datzelfde jaar een Signed Limited Edition (500) uit.
De boekenketen Waterstone’s (UK) mocht
hem verkopen voor £100,00. Het boek had
geen dustjacket, maar wel een slipcase. Ook
bij deze uitgave kreeg je de 27 kaarten met
de personages uit het boek. Deze collectible
is nu $400,00 waard.
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The Stephen King Collectibles

Ook in Nederland wordt een collectible uitgegeven. Luitingh-Sijthoff brengt in 2009 750 genummerde
hardcover uitgaves met een dustjacket uit. De prijs was €39,95.
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The Stephen King Collectibles
Ik heb een Flatsigned Trade Edition die in een Dolso case ligt en de Nederlandse collectible.

Terminologie:
Slipcase: Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase: Box waar je het boek inlegt, ter bescherming.
Dustjacket: Een stofomslag om het boek.
Trade Edition: Een regulier exemplaar.
Flatsigned: Een exemplaar dat gesigneerd is tijdens een signeersessie.
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition, dat is
gesigneerd door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
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WORDT VERWACHT NEDERLAND
Datum:

Soort:

Details:

18 juni 2021

Mid-price
paperback

Als het bloedt 12,99
ISBN 9789022593257

Op dit moment bij paperback
Lidl!

Wisseling van de Wacht Special Lidl
uitgave 5,99 ISBN 9789021029115

Op dit moment bij paperback
Lidl!

Joyland, Special Lidl uitgave 5,99
ISBN 9789021029078

?

paperback

Revival (Special Book & Service
2020) prijs en omslag nog
onbekend ISBN 9789021027456

?

paperback

Mr. Mercedes (Special Book &
Service 2020) prijs en omslag nog
onbekend 9789021027555

3 augustus 2021

paperback

Billy Summers 9789022593806
512 pagina’s voor 24,99. Zal ook
weer bij de fanclub te koop zijn!

USA: mei 2022

Pagina 25

NR:

Gwendy’s Final Task door King &
Chizmar

JUL/AUG 2021
JUL/AUG 2021

18E JAARGANG NR: 6
18E JAARGANG NR: 6

STEPHEN KING FANCLUB
STEPHEN KING FANCLUB

Revival
© François Vaillancourt
Pagina 26

JUL/AUG

2021

9
door Chrissy
Oorspronkelijke
titel:
Verhaaltjes voor het
Slapengaan
Auteur:
Jack Lance
Uitgever:
Suspense Publishing
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door Chrissy

Verhaaltjes voor het Slapengaan van Jack Lance
We mochten het de afgelopen maand al aankondigen: het nieuwe boek van Jack Lance komt er aan! En dit is het dan!
Een verrassend andere omslag voor een Jack Lance-boek moet ik
zeggen. Meestal staat er een stemmige foto voorop, maar dit
keer is voor heel iets anders gegaan. Het is een boek met verhalen over kinderen, speciaal voor ouders die voor geen kleintje
vervaard zijn. Nu heb ik geen kids (met opzet) en ik moet zeggen dat ik me meer dan smakelijk vermaakt heb bij het lezen
van sommige van deze verhalen.
Het titelverhaal Verhaaltjes voor het Slapengaan is mijn absolute favoriet. Benji en Belle verzamelen appels die in de boomgaard van de bomen zijn gevallen. Er liggen daar echter niet
alleen appels. Het is geschreven als een Jip en Janneke-verhaal,
en ik heb het nagevraagd bij de schrijver of het klopte wat ik
dacht. Namelijk dat hij zelf onder het bureau gelegen heeft van
het lachen om dit verhaal. En dat blijkt dus ook zo te zijn.
Dat kon ook bijna niet anders, want ik lag dus dubbel om deze
stijl van schrijven in combi met het verhaal. Ik kan je zeggen
dat ondanks dat het zo luguber is als wat… en trouwens ook erg
kort met maar 3 pagina’s, je hierom echt keihard zult moeten
lachen!
Een Wolk van een Baby is het langste verhaal, over baby Flora van
zes maanden oud. Ze is geen gewone baby, want haar vader ziet…
dingen die niet kloppen bij haar. Niemand gelooft hem, want hij
heeft het altijd over complotten en ‘alternatieve waarheden’. Zijn
vrouw begrijpt en gelooft hem niet, maar baby Flora weet van wanten en maakt korte metten met haar ouders. Heerlijk geschreven
verhaal waar je zo doorheen vliegt!
In Lievelingsknuffel krijgt vader een knuffel mee voor zijn kinderen.
Maar de knuffel blijkt een hekel te hebben aan kinderen en daar
moet je dan maar mee weten te dealen als ouder.
Verschrikkelijke Ouder is een verhaal uit de Covidperiode. Als de
kinderen op zolder spelen vinden ze een oude schoolbel, die vooral
de interesse wekt van hun vader. Elke keer als hij de bel luidt, gebeuren er verschrikkelijkste dingen…
Voorlezen: want de kinderen houden van verhaaltjes. Meestal leest
vader voor, maar soms verschijnt ‘opa Richie’, uit een duistere nis
in hun slaapkamer. En de verhaaltjes die hij voorleest zijn gruwelijk. Je kunt het licht wel laten branden en de kinderen elders laten
slapen, maar dat blijkt dus niet de oplossing...
In Verjaardagstaart wordt een jongetje vijf jaar en zijn ouders willen gezellig zijn verjaardag vieren. Maar de jongen wil er niets van
weten. Heerlijk suspense verhaal, waar de twist je zal verrassen!
Het boek is dus een collectie met zes verhalen over kinderen, opvoeding en ouderschap, vanzelfsprekend overgoten met een typisch
‘Jack Lance-sausje’: horror met een knipoog. Ik heb het echt met
zoveel plezier gelezen dat ik het je van harte wil aanraden. Hier en
daar zit je hardop te lachen, dan is het weer superspannend en dan
komt de suspense (o.a. reden waarom ik boeken van deze schrijver
zo graag lees) opeens tevoorschijn. En daarom ook nu weer een
goed cijfer voor dit nieuwe boek, dat van mij een dikke 9 krijgt.
Zoals je vorige week in Kings Things bij het interview met Jack kon
lezen, is er bij SuspenseShop een speciale actie voor Stephen King
Fans waarbij je een geweldig boekenpakket kunt winnen als je dit
boek bestelt. De code die je moet invullen in het notitievak op de
bestelsite staat hiernaast. Je betaalt 17,50 voor een exemplaar, en
maar 32,50 voor twee. Tof als je er toch eentje cadeau wilt geven.
Geen verzendkosten binnen Nederland! Je kunt het laten signeren/
boodschap erin laten schrijven.
Je kunt hier alvast genieten van een stukje uit een van de verhalen
uit Verhaaltjes voor het Slapengaan!
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Shadajaël omnibus 3 —Theo Barkel
De achterflap:
Voortgedreven door slecht weer komt
Shadajaël terecht in een klooster
dat, verborgen in de Belgische Ardennen, zusters met een bijzondere roeping herbergt, de Zusters van de
Duisternis. Een oude vijand grijpt
hier zijn kans op wraak en stelt zorgvuldig een val op om Shadajaël voor
eens en voor altijd uit de weg te ruimen.
Als de val dichtklapt, blijken er echter nog meer slachtoffers te zijn en
wordt Shadajaël tot ver in de Onderwereld gedwongen in een poging om
het Kwaad te overwinnen.

Mijn oordeel:
Dit is het derde deel van de serie
over Shadajaël. Het is niet perse nodig om de andere delen te lezen
want het boek begint met een korte
samenvatting van de andere twee
delen. Maar is zeker wel een aanrader.
Dit deel is weer een smakelijk stukje
bloed en iets wat toch behoorlijk
richting de horror gaat. Met duivelsuitdrijvingen en offers, gevechten,
lijken en vooral veel spanning!
Wederom zijn het weer losse verhalen over de geweldige en verschrikkelijke reis die Shadajaël aan het afleggen is. In het eerste deel komt hij
aan in een Klooster bij de zusters.
Hier worden offers gebracht die onvoorstelbaar zijn en dit heeft weer te
maken met hoe zijn reis verder gaat.
Ook komt hij op deze reis een jong
meisje tegen, Maxine, de dochter van
de groenteboer in een klein dorpje.
Die dingen weet, wat zij niet zou
kunnen of horen te weten.
We komen in dit boek weer bekenden
tegen die eerder voorbij kwamen. En
aan het eind van het boek vraag je je
weer af waar zijn verdere reis hem
heen zal brengen. Zouden we nog
verder Nederland ingaan? Zou hij ooit
aan het eind van zijn reis komen?
Allemaal vraagtekens, zodat je benieuwd bent naar deel 4, als dat
komt...je weet het nooit...
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Niemand zeggen — M.J. Arlidge
Reeds jaren geleden maakte ik toevallig kennis met M.J. Arlidge. Ik liep door de boekenwinkel, zag de veelbelovende kaft met het
kinderwijsje Iene Miene Mutte erop en moest
deze thriller gewoon meenemen. Een schot in
de roos waarbij Arlidge meteen op mijn favorietenlijst kwam. Een plaats die hij al jaren
behoudt door geregeld een nieuw boek uit te
brengen met agente Helen Grace in de hoofdrol. Het nieuwste boek in de serie, deel 10,
recenseren, is dan ook bepaald geen straf.

Een golf van geweld en misdaad overspoelt
Southampton. Inspecteur Helen Grace krijgt
het gevoel langzaam maar zeker haar greep
op de stad te verliezen. Ook binnen haar
team rommelt het. Trouwe rechterhand Charlie is nog met zwangerschapsverlof en Joseph
Hudson werkt haar op elke mogelijke manier
tegen. Verbeten stelt ze alles in het werk om
haar grip op de stad weer te herwinnen en de
gruwelijke misdaadgolf te stoppen.
Belangrijk om te weten is dat je het lezen van
deze boeken goed moet inplannen. M.J. Arlidge’s vlotte schrijfstijl en spannende perspectiefwissels zijn verslavend. Je wordt onmiddellijk het verhaal ingezogen en moet
blijven verder lezen tot alle ontknopingen
zijn gepasseerd. Steeds opnieuw weet Arlidge
ingenieuze raadsels op te zetten die het meedenken stimuleren. Dat zorgt voor een grote
betrokkenheid in het verhaal. Hoofdpersonage
Helen Grace is altijd authentiek en menselijk
waardoor ze echt tot leven wordt gewekt. Het
is heerlijk om alle puzzelstukjes gaandeweg
te verzamelen en zo mee te leven naar de
ontknoping. Groot voordeel: je kan het boek
perfect als alleenstaande thriller lezen. Voor
de fans van de serie zijn er doorlopende lijnen, maar die storen niet voor een nieuweling. Er is immer genoeg summiere kadering
om de zaken snel duidelijk te maken.
Wel een persoonlijk minpunt is het open einde. Uiteraard loopt het verhaal altijd door,
maar vaak zijn de grootste lijnen wel
‘afgewerkt’. Dat is hier niet het geval waarbij
het dus echt wachten is op het vervolg.
Niemand zeggen is een waardevolle toevoeging aan de serie die zowel nieuwelingen als
fans zal aanspreken. Een spannende, goed
uitgewerkte thriller met een vlotte schrijfstijl
en interessante, authentieke personages die
boeien. Een absolute aanrader, die nieuwelingen zal overtuigen om ook alle andere delen
gaan te lezen.
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Helstrom (Disney Star)
Daimon en Ana Helstrom zijn de zoon en dochter
van een mysterieuze en krachtige seriemoordenaar. De broer en zus hebben een gecompliceerde dynamiek bij het opsporen van de demonische
en bezeten mensen, beiden met hun eigen vaardigheden en gaven………
Helstrom is een verfilming van de Marvel Comics met
dezelfde naam en is een opzichzelfstaande serie binnen het Marvel Cinematic Universe (MCU).
Helstrom volgt de van elkaar vervreemde broer en zus
Daimon en Ana Helstrom. Beide zijn kinderen van een
sadistische vader en een bezeten moeder. Ana is op
jonge leeftijd ontvoerd door haar vader terwijl
Daimon opgevoed wordt door Louise Hasting, het
hoofd van het gesticht waar hun bezeten moeder opgesloten zit.
Het verhaal begint met een volwassen Daimon en
Ana. Onafhankelijk van elkaar strijden ze tegen het
kwaad in de wereld. Daarbij maken ze gebruik van
hun eigen krachten en gaven. Ana gaat veel gewelddadiger en bloederiger te keer dan Daimon, die probeert de demonen uit te drijven als een soort freelance exorcist. Hij krijgt dan ook van de kerk assistentie
van Gabriella Rossetti, een jonge non in opleiding.
Hierbij krijgt Gabriella voor het eerst te maken
met bovennatuurlijke krachten, waardoor ze gaat
twijfelen aan haar geloof en het vertrouwen in de
kerk.
Khatara, de demon die in hun moeder woont,
zorgt ervoor dat Daimon en Ana gedwongen worden om weer samen te werken.
In eerste instantie had ik niet het vermoeden dat
Helstrom onderdeel is van Marvel. Bij Disney+
valt de serie ook niet onder Marvel maar onder
het nieuwe kanaal Star. De serie is heel duister
en absoluut geen actie- of superheldenverhaal.
Het verhaal zit goed in elkaar en kijkt makkelijk
weg.
Gaandeweg het verhaal wordt duidelijk hoe
het zo gekomen is dat Daimon en Ana niet
goed met elkaar overweg kunnen terwijl ze
samen bijna onverslaanbaar zijn.
Het verhaal blijft spannend, maar heeft wel
een open einde wat doet vermoeden dat er
een tweede deel van gemaakt gaat worden.
Helaas is daarvan op dit moment geen sprake volgens diverse sites op internet. Toch
vreemd, omdat Disney met het aankondigen
van het nieuwe Star-kanaal juist deze serie
gebruikte om hiervoor reclame te maken.….
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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 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.

