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Het schiet al weer heel erg op, 2021. Het is zowat herfst, de klok gaat bijna weer
een uurtje achteruit en het wordt kouder en steeds aantrekkelijker om met je
boek op de bank binnen te gaan zitten. En we helpen je graag een beetje mee
met dat lekkere lezen, want deze maand hebben we een kort verhaal van Jack
Lance voor je! Het is wel een verhaaltje voor het slapen gaan… maar of je daarna
nog kunt slapen?
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2189 fans
Er zijn 2792
fans op
Hartelijk welkom allemaal!

SPONSORS

Op de volgende pagina vind je meer informatie over een eventuele
herdruk van ons jubileumboekje!
Verder in deze Kings Things natuurlijk het laatste nieuws, de prijsvraag, de
nieuwste collectible is Danse Macabre en er zijn weer boek– en filmrecensies. Ook
is er weer een nieuwe aflevering van Schrijven à la King—het vierde deel zet je
aan het werk dit keer!
Ook zijn er diverse vertaalde artikelen: bijvoorbeeld over de favoriete film van
Quentin Tarantino en welke sterren er gecast zijn voor de nieuwe King-verfilming,
en lees je meer over de film Sometimes They Come Back.
We wensen je heel veel leesplezier!
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 en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!
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2e druk inventarisatie
INVENTARISATIE ANIMO HERDRUK "LAURIE / DE MUZIEKKAMER"
Zoals jullie weten, is op 21 september 2021 - ter gelegenheid
van ons 19-jarig jubileum - een speciale gelimiteerde
fanclubuitgave verschenen van Laurie en De Muziekkamer.
Volgens ons contract met Stephen King mochten we slechts 200
exemplaren van deze hardcover-jubileumuitgave laten maken.
Het succes van deze uitgave heeft ons werkelijk overrompeld.
Dat het binnen enkele uren uitverkocht zou zijn, hadden we
ZEER zeker niet verwacht.

Wij kregen dan ook enorm veel geluiden binnen van teleurgestelde fans die deze speciale jubileumuitgave gemist hebben,
maar die toch deze unieke verhalen aan hun verzameling willen
toevoegen.
Op advies van de Nederlandse agent van Stephen King willen
we starten met een inventarisatie om te zien hoeveel animo
er is voor een mogelijke tweede druk van onze jubileumuitgave.
Het aantal aanmeldingen geven wij door aan de agent van
Stephen King, om daarmee toestemming te vragen voor deze
herdruk.
Het is niet gezegd dat we de hoeveelheid krijgen die we aanvragen, of dat we aan een bepaalde hoeveelheid moeten voldoen. En wij houden ons het recht voor om deze (eventuele)
herdruk wat aan te passen ten opzichte van de eerste druk—
aangezien dát een exclusieve jubileumuitgave is.
Dat betekent dus dat de herdruk bijv. niet genummerd zal
zijn, en ook de foto's van de fans met hun boek er niet in zullen staan. Echt een aangepaste herdruk dus.
Door je via de link onderaan in te schrijven met je emailadres geef je aan dat je interesse hebt om een exemplaar van de mogelijke herdruk
te kopen. Het achterlaten van je emailadres brengt overigens geen verplichting tot
aankoop met zich mee, maar biedt ook geen enkele garantie dat de herdruk mag/
zal verschijnen.
Als je je emailadres achterlaat, help je ons dus uitsluitend om een inschatting te
maken van de gewenste hoeveelheid exemplaren. Je emailadres wordt nergens anders voor gebruikt! En voor alle duidelijkheid: het doorgeven van je adres betekent
dus niet dat je daarmee het boekje besteld hebt of dat je daarmee zeker bent dat
je een exemplaar zult bemachtigen.
Deze inventarisatie staat ook helemaal los van ons mailingmagazine Kings Things, en
ook als je daar al bent ingeschreven en interesse hebt in het boekje moet je jouw
emailadres nog doorgeven om je interesse aan te geven.
Je kunt je aanmelden tot 30 november a.s. Op 1 december geven we de aantallen
door aan de agent en hopen we dat het balletje dan gaat rollen…

Heb je interesse:
laat dan hier je emailadres achter!
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Mr. Harrigans’ Phone

Salem’s Lot

Netflix gaat eind oktober starten met het filmen van
Mr. Harrigan’s phone. Het korte verhaal uit Als het
Bloedt gaat over de eenzame tiener, Craig. Zijn enige
vriend is meneer Harrigan, een oude man die hem een
luisterend oor biedt. Als meneer Harrigan onverwachts
overlijdt, raakt Craig in een diep dal. Op zoek naar
troost blijft hij zijn vriend bellen en zijn voicemail inspreken. Op een dag vertelt Craig dat hij op school
wordt gepest. Maar als hij de volgende dag op school
komt, is de pestkop spoorloos verdwenen… Er zijn rollen
voor Donald Sutherland en Jaeden Martell, en het script
wordt geschreven door John Lee Hancock. De bedoeling
is om ergens in 2022 de film te lanceren. Zie ook het
artikel in deze Kings Things.

In de nieuwste verfilming van Salem’s Lot zijn de kinderslachtoffers gevonden… Jordan Preston Carter zal de
12-jarige Mark Petrie spelen, en Nicholas Crovetti zal te
zien zijn als de jonge Danny Glick. Cade Woodward is
Danny’s jongere broertje Ralph.
Gary Dauberman schreef het script en zal regisseren. De
hoofdrol van Ben Mears (de man die teruggaat naar de
woonplaats van zijn jeugd om inspiratie te zoeken voor
zijn volgende boek, en die erachter komt dat die vol zit
met vampieren) is voor Lewis Pullman. Verder zijn er
rollen voor Pilou Asbæk (1), Alfre Woodard, Makenzie
Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark en John Benjamin
Hickey (2).

4 x uit Als het Bloedt verfilmd
Zoals je hierboven kunt lezen, wordt het verhaal Mr.
Harrigans telefoon verfilmd, maar er zijn er nog meer!
Kijk even op de boekpagina voor de informatie over de
verhalen zelf.
Zo is op het verhaal Rat een optie genomen door Ben
Stiller, die zelf wil produceren, schrijven en de hoofdrol
spelen.
Er is ook een optie op Het leven van Chuck door Darren
Aronofsky’s Protozoa.
Van het verhaal Als het Bloedt wordt verwacht dat het
zijn weg zal vinden in de toekomst in de serie The Outsider, omdat Holly er een hoofdrol in speelt, maar het
zou ook nog een eigen film kunnen worden.
Het is voor het eerst sinds Aardedonker, zonder sterren
dat er weer zoveel korte verhalen uit een collectie verfilmd worden.
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Er wordt gefilmd in Clinton, Massachusetts en dat is niet
voor het eerst. Het slaperige stadje in New England,
was al eerder de achtergrond voor het tweede seizoen
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Rock. Dit is
Marsten
House, ‘as
spooky as
hell!’ We
moeten
wachten tot
september
2022…

NOVEMBER

2021

18E

JAARGANG

NR:

9

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

PRIJSVRAAG
Oplossing
Oplossingprijsvraag
prijsvraagvorige
vorigemaand
maand
Vorige maand gaven we je 10 boektitels van Stephen King, waarvan er een aantal meerdere keren
zijn verfilmd, en waarvan verschillende versies zijn verschenen. Je moest ons laten weten welke
méér dan één keer verfilmd zijn, en dat zijn deze films:
1. Het

-

verfilmd als IT (1990) | IT (2017) en IT: Chapter 2 (2019)

3. Dodenwake

-

verfilmd als Pet Sematary (1989) | Pet Sematary (2019)

5. Bezeten stad -

verfilmd als Salem’s Lot (1979), (2004) en (2022; aangekondigd)

6. De beproeving -

verfilmd als The Stand (1994) | The Stand (2020)

7. Carrie

verfilmd als Carrie (1976) | Carrie (2002) | Carrie (2013)

-

Dat wist ook: Dirk van de Goubergen uit Herent (B), die wil graag het boek Mimic van Daniel Cole
ontvangen. Het komt zo snel mogelijk naar je toe!
Niet gewonnen? Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen voor iedereen!

Prijsvraag november 2021
King haat Halloween, wist je dat? (bron) "Ik haat Halloween," verklaarde King aan Farout magazine.
"Ik verafschuw Halloween. Als ik met Halloween naar de goelag kon gaan, zou ik dat waarschijnlijk
doen. We bleven thuis en duizenden mensen kwamen naar ons huis (Bangor, Maine) en we deelden
snoep uit en zo. " Maar hij vond het te overweldigend: "Ik heb zoiets van 'Wacht eens even, ik verander in de Halloween Kerstman!' De Kerstman is niet echt en ik ben het, min of meer."
Maar toch vinden mensen (in de USA in elk geval) het leuk om hun tuin in te richten voor Halloween, en ondanks dat King en zijn verhalen er weinig mee hebben, wordt er vaak aan hem gelinkt.
Weet jij uit welke drie verhalen onderstaande scènes/figuren komen?

Stuur je oplossingen vóór 20 november 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.

Pagina 5

1.

Minnaar Leugenaar Moordenaar — William van Vooren (leesexemplaar)
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De Weerling - Vrijheid — Christopher C. Petersen (leesexemplaar)

3.

Gebroken — B.A. Paris

4.

Welkom, mijn Prooi — Tais Teng (leesexemplaar)
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Quentin Tarantino’s favoriet
Quentin Tarantino's Favoriete Stephen King-film
Quentin Tarantino staat bekend om het bloedige geweld in zijn films, dus het is geen verrassing dat zijn favoriete
Stephen King-horrorfilm beroemd is om hetzelfde.
Door Jordan Williams (screenrant.com)
Gepubliceerd 20 september 2021
Vertaling door Peter R. van Veen

Quentin Tarantino is geen onbekende in het brengen van een hommage aan zijn favoriete bloederige horrorfilms,
maar wat is zijn favoriete Stephen King-film? King's beroemdste romans zijn in de loop der jaren verfilmd en enkele van de meest geliefde films aller tijden te worden, zoals The Shining, Misery of It. Hoewel de King-verfilmingen
zelf vaak al beroemd zijn geworden, hebben ze ook gediend als belangrijkste invloeden op regisseurs zoals Quentin
Tarantino, die een meester is in stilistisch geweld.

Hoewel hij algemeen wordt beschouwd als auteur, zijn Tarantino's invloeden duidelijk aanwezig in zijn werk,
waardoor hij een genrebasis krijgt die hij verheft met zijn eigen iconische wendingen. Reservoir Dogs was een
hommage aan zijn favoriete misdaad- en thrillerfilms, Django Unchained was een ode aan spaghetti-westerns, terwijl Kill Bill zijn hoed afnam voor klassieke kungfu-films zoals Enter the Dragon. Terwijl Tarantino klassieke actiegenres nieuw leven inblaast en ze een moderne draai geeft, is er altijd één onderliggende factor in zijn films die
zijn publiek graag ziet; bloed en ingewanden. Het is dus niet verwonderlijk dat Tarantino's favoriete Stephen Kingverfilming aller tijden (en één van zijn favoriete films in het algemeen) één van de beroemdste toepassingen van
bloed in de geschiedenis van het grote scherm heeft.
In een handgeschreven lijst die hij aan Empire Magazine overhandigde in 2008, vermeldde Tarantino zijn favoriete
films aller tijden, waaronder Brian De Palma's klassieker uit 1976 Carrie, een verfilming van de gelijknamige Kingroman. Hoewel Stanley Kubrick’s verfilming van The Shining beroemd is om de liters bloed die uit een lift stromen
en dus misschien een betere kandidaat lijkt voor Tarantino's favoriete King-film, zijn er in Carrie veel meer bloederige scènes aanwezig. Bovendien lijkt de scène waarin Carrie de sportschool in brand steekt, waarmee ze zoveel
van haar pestkoppen en leraren op de middelbare school binnen opsluit, een belangrijke invloed te hebben gehad
op de afsluitende scène in Inglourious Basterds.

In de Tarantino-film uit 2009 brandt Shosanna, die wraak neemt op het naziregime, haar bioscoop af met alle belangrijke nazi's die erin gevangen zitten, terwijl een video van haar lachen op het scherm wordt geprojecteerd. Dit
lijkt griezelig veel op wanneer King's Carrie eindelijk knapt nadat varkensbloed op haar hoofd is gegoten op het
podium, waarna ze instinctief alle deuren op slot doet en de sportschool in brand steekt en het schoolbal een
bloederig slagveld wordt. Carrie's prom-scène is een van de meest verontrustende maar effectief uitgevoerde scènes in de horrorgeschiedenis, en dat is een beschrijving die ook opmerkelijk wordt gegeven aan Tarantino's meer
gewelddadige werken, met name Kill Bill.
Het lijkt erop dat Carrie een grote invloed had op Kill Bill, waarbij Tarantino ook Carrie's opmerkelijke splitscreen techniek implementeert om twee perspectieven van een aanval te laten zien: een van de slachtoffer-kant,
een van de dader-zijde. Er zijn ook vergelijkingen getrokken tussen Carrie en Beatrix Kiddo/The Bride, omdat
beiden bloedige wraak willen nemen op degenen die hun leven hebben geruïneerd en uiteindelijk krijgen ze zeker
hun wraak. Kill Bill Vol. 2 bevat zelfs een Carrie-verwijzing wanneer Beatrix uit haar graf klimt en eerst een hand
uit de modder steekt. Dit weerspiegelt de schokkende jump scare in Carrie waar ze haar arm uit de grond steekt
tijdens een droomsequentie. Hoewel Kill Bill de meeste connecties heeft met Carrie, heeft Quentin Tarantino al
lang eerder zijn liefde voor de Stephen King-film getoond en zelfs John Travolta - die de pestkop Billy speelde - in
een prominente rol gecast in Pulp Fiction. Het is echter opmerkelijk dat Carrie niet Tarantino's favoriete De Palma
-film is, die eer gaat naar Blow Out uit 1981, waarin Travolta ook speelde.
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King’s nieuwe boek?
Tijdens een online event in september
wapperde King met wat pagina’s van
het boek waar hij momenteel aan
schrijft. Hij vertelde dat het een Holly
Gibney-boek is, dat zich afspeelt in
2021, en dat hij ook het coronavirus
een belangrijke rol geeft in dit verhaal.

Horror|SF|Fantasy
conventie
Wij zijn zelf niet van de partij,
maar willen je hierover wel graag
informeren!
De HSFCon is de nieuwe jaarlijkse
Sciencefiction, Fantasy en Horror
conventie.
De eerste editie zal plaatsvinden
op 20 en 21 november 2021, in
SNEEK!

Je vindt meer informatie op hun
website!
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Schrijven à la King
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Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (4)
We weten dat er onder onze lezers ook veel schrijvers aanwezig zijn, en
denken dat we hen een plezier doen om deze nieuwe rubriek voor hen in Kings
Things te plaatsen. Want, schrijven a 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 (van www.vanverhaaltotboek.nl) al jaren,
en hij was ook aanwezig op een van onze eerste fanclubdagen. Hij zal diverse
schrijftips en adviezen van King bespreken en toelichten.

Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (4)

4

Dit is het vierde deel waarbij auteursbegeleider Sjoerd de Boer
(www.vanverhaaltotboek.nl) aandacht zal schenken aan praktische opdrachten om te leren schrijven aan de hand van King zelf. Eindelijk kun je zelf aan de slag, gesteund door King met adviezen
en tips uit onder andere uit het boek Over leven en schrijven en gegeven interviews.
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 auteursbegeleiding
helpen om inspiratie, motivatie en verdieping
te vinden en hun (schrijvers)dromen te realiseren.
Meer weten ? Bezoek dan mijn website
www.vanverhaaltotboek.nl.

“Ik ben ervan overtuigd dat verhaalplots en
de spontaniteit van echte creatie niet bij
elkaar passen.”
Iedere schrijver heeft zijn of haar eigen aanpak
voor het schrijven, maar Stephen King zweert
bij karaktergedreven verhalen, waarbij je als
schrijver bij de verhalen - in zijn woorden
‘gevonden voorwerpen’ - kijkt wat er gebeurt
en dat opschrijft. Je bent toeschouwer, laat je
karakters de leiding nemen nadat je ze in een
bepaalde situatie brengt en gaat niet uit van
een vooraf bedacht plot.
“Het verhaal is eervol en betrouwbaar. Een plot is onbetrouwbaar en zou onder huisarrest geplaatst moeten
worden.”
King maakt vaak gebruik van de ‘Wat-Als-vraag’. Zo ontstond Bezeten Stad (Engels: Salem’s Lot) uit de vraag ‘Wat
als vampiers zouden opduiken in een klein dorpje in New England?’ en Cujo uit de vraag ‘Wat als een moeder en
zoon met autopech belaagd zouden worden door een agressieve hond?’
“Ik wil een groep (of een tweetal of zelfs een persoon) in een lastig parket neerzetten en dan kijken of en
hoe ze zich daaruit weten te redden.”
Toen hij zelf nog lesgaf, gaf hij zijn studenten vaak het volgende mee. “Vraag de aspirerende schrijver altijd:
‘Wat wil je vertellen?’ Elke zin die antwoord geeft op die vraag is deel van [...] het verhaal. Elke zin die dat niet
doet, moet weg. [...] Ik gaf ze soms de keuze: schrijf 400 woorden over ‘Mijn moeder is verschrikkelijk’ of ‘Mijn
moeder is geweldig’. Maar zorg dat elke zin daarover gaat. Dat betekent dat je vader en je snotneus van een
broertje er niet in voorkomen.”
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Schrijven à la King
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SCHRIJFOEFENING
Nu mag je zelf aan de slag met de tips van Stephen King als leidraad. Het korte verhaal hoeft geen horror te zijn,
het mag ook fantasy, romantiek, avontuur of een mix van genres zijn.
Net wat bij jou past, boven komt drijven en goed voelt.
Benodigdheden:
Wekker of timer
Pen + papier of Word / WPS Office (iPad, tablet, computer of telefoon)
Internet
Kies een groep, persoon of tweetal. Dit kun je doen vanuit je fantasie: wat komt als eerste bij je op? Maar je kunt
ook Google inzetten. Gebruik een willekeurige zoekterm (man, vrouw, persoon, groep, etc.) en kies bij Afbeeldingen een foto die je aanspreekt.
Zet de timer op 5 minuten en schrijf wat er in je opkomt bij het karakter / de karakters die je gekozen hebt
(bijvoorbeeld wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom).
Kies een locatie voor je karakter(s). Dat kan iets zijn waar ze heel goed passen of juist een plek waar ze helemaal
uit de toon vallen (onbekend terrein). Suggesties: vliegveld, metrostation, winkelcentrum, voetbalstadion, treinspoor, heideveld, cruiseschip, kantoorflat, luxe hotel, louche bar, het casino.
Zet de timer op 5 minuten en schrijf wat je ziet in, op, bij en rondom de locatie. Gebruik hierbij vooral de zintuigen (wat zie, ruik, proef, hoor en voel je?)
Zet nu je karakter(s) op zijn/haar/hun plek in de locatie en verzin wat het ergste/mafste/meest verrassende is
wat er zou kunnen gebeuren. Maak daar je eigen ‘Wat-Als-Vraag’ van.
Voorbeelden:
Wat als een neergeschoten sportstudent ineen zou zakken in een louche bar vol bikers?
Wat als een oudere vrouw met haar rollator over het treinspoor zou dansen?

Wat als een jongetje van zes zonder ouders op een cruiseschip zou ronddwalen?
Schrijf een verhaal van maximaal 1.000 woorden aan de hand van je ‘Wat-Als-Vraag’. Laat je meevoeren (en hopelijk verrassen) door je karakter(s) en schrijf eerst een eerste versie helemaal af.
Als je klaar bent met versie 1, laat het dan een dag(deel) rusten. Daarna mag je met de kritische pet op het verhaal nog eens doorlopen. Zoek naar passieve zinnen, bijwoorden, zinnen die het verhaal niet verder helpen en
eventuele andere verhaal- of stijl technische en grammaticale onvolkomenheden.

VERHAAL INSTUREN
Als je het aandurft: stuur het verhaal op naar sjoerd@vanverhaaltotboek.nl en dan lees ik kosteloos met je mee.
Ik deel dan mijn tips en adviezen en kan indien gewenst ook via WhatsApp of Messenger contact opnemen.
Bij genoeg enthousiaste reacties kan ik misschien wel met de redactie van Kings Things iets leuks regelen voor het
beste verhaal of de beste verhalen.
Sjoerd

Toevoeging door de redactie:

Het beste verhaal stuurt Sjoerd naar ons op (tenzij je dat niet wilt
natuurlijk, maar vermeld dit dan bij je verhaal), en wordt ook gelezen
door een of meer crewleden van de Stephen King Fanclub.
En als wij het ook goed vinden, zullen we het verhaal daarna opnemen in
een nog nader te bepalen editie van Kings Things!
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MERCHANDISE & SPONSORING
Hebbedingetjes
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise:
winkelwagenmuntjes, kettingen 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, Utrecht en Tilburg!
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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Details:

Blu ray /
DVD

Stand (The Stand) remake 2021
8719372014448 BR
8719372014431 DVD
587 minuten

26 oktober 2021

Paperback
(POD)

Lisey’s verhaal (filmeditie)
9789021030098 Luitingh
528 pagina’s voor 24,99

?

paperback

Revival (Special Book & Service 2021)
prijs en omslag nog
onbekend ISBN 9789021027456

?

paperback

Mr. Mercedes (Special Book &
Service 2021) prijs en omslag nog
onbekend ISBN 9789021027555

januari 2022

Premium
pocket

Christine ISBN 9789021028897
voor 10 euro

USA: mei 2022

FANCLUB

Gwendy’s Final Task
door King & Chizmar
Wordt NIET in het Nederlands
uitgegeven.
Zie bericht nieuwsflits
september 2021.

Winnaars van de

e doos van…!

Je kon je inschrijven (voor 10 oktober) om één van de dozen vol boeken te
winnen, met in elke doos een aantal gelezen King-boeken: pockets, paperbacks met hier en daar een kaal plekje, verkleuring, vouw of kleine schade.
Al met al kregen we bij elkaar nog 4 dozen vol boeken voor de liefhebbers, dus
we hebben 4 mensen geloot die via de mail reageerden om een doosje te winnen. Dat zijn geworden: Kitty van Ieperen uit Arkel, Marja de Heer uit Amsterdam, Peggy Smeets uit Brunssum en Peter van der Velde uit Leeuwarden.
Ondertussen zijn de dozen verzonden, en danken wij hen die dit deden ook
voor hun extra bijdrage voor de fanclub bij het overmaken van de verzendkosten!
Iedereen veel plezier met de boeken gewenst!
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IT en Hunger Games-sterren in King-film
De verfilming van Stephen King's Mr. Harrigan's Phone, geproduceerd door Ryan Murphy, heeft Donald Sutherland
en Jaeden Martell in de hoofdrollen gecast.
Door Bethany Guerrero (screenrant.com)
Gepubliceerd op 1 oktober 2021
Vertaald door Peter R. van Veen

Donald Sutherland en Jaeden Martell zullen de hoofdrol spelen in de verfilming van Stephen King's Mr. Harrigan’s
Phone. Vorig jaar kondigden Blumhouse en Ryan Murphy aan dat ze samenwerken met Netflix om het korte verhaal
van King, Mr. Harrigan's Phone, te verfilmen voor tv. Mr. Harrigans’Phone, afkomstig uit King's vierdelige verhalenbundel Als het bloedt, is het eerste verhaal in dit boek.
Volgens The Hollywood Reporter heeft Mr. Harrigan's Phone Sutherland (The Hunger Games) gecast als Harrigan en
Martell (King's It) als Craig. De verfilming, geschreven en geregisseerd door John Lee Hancock, zal naar verwachting in 2022 te zien zijn. Sutherland's carrière omspant al vijf decennia en hij was onlangs te zien in HBO's The Undoing. Martell, die Bill Dengrough speelde in King's It, gaat eerst nog schitteren in de aankomende remake van The
Lost Boys.
Door lezers wordt opgemerkt dat het verhaal hetzelfde gevoel geeft als King's Stand by Me. We volgen we Craig,
een jonge jongen die wordt ingehuurd door mr. Harrigan, een oudere miljardair die met pensioen is gegaan in een
klein stadje. Na jaren van gezelschap houden koopt Craig een iPhone voor Mr. Harrigan. Kort na de dood van Mr.
Harrigan regelt Craig dat de telefoon, samen met een laatste voicemail, in de zak van zijn oude vriend wordt begraven. In een huiveringwekkende wending van de gebeurtenissen krijgt Craig een bericht terug en ontdekt dat
niet alles wat dood is, weg is.
Zoals het er nu uitziet, vertoont het aantal romans van King dat verfilmd wordt nog geen tekenen van vertraging.
Onder leiding van Blumhouse en Murphy komt er eindelijk schot in de verfilming van Mr. Harrigan's Phone met de
castingkeuzes van Sutherland en Martell. Mr. Harrigan's Phone komt in 2022 uit op Netflix.
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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

Danse Macabre
Het eerste non-fictie boek van Stephen King verschijnt in 1981, maar al in 1980 worden 250 Signed Limited
Editions en 15 Lettered Editions, door de uitgeverij Everest House (US), voor het publiek uitgebracht.

Signed Limited Edition
en rechtsonder het
boek gewikkeld in
glassine

De Signed Limited Edition wordt geleverd met een slipcase,
maar zonder dustjacket. Het boek heeft geen illustraties
en is gewikkeld in een ‘glassine wrapper’. Dat is pergamijn,
dun, glad en transparant papier.
En er is een handtekening in het boek geplaatst.
Destijds betaalde je slechts $65,00 voor deze uitgave.
Nu is het zo’n $1.000,00 waard.
Er zijn ook 35 ongesigneerde Publisher’s Copies uitgebracht, niet voor het publiek, maar mocht iemand deze
toch nog willen bemachtigen, hij kost zo’n $500,00.
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The Stephen King Collectibles
De lettered Editions (A-O) zagen er hetzelfde uit, alleen
werd het nummer vervangen door een letter. De prijs bij
uitgifte is onbekend, de waarde is nu zo’n $2.000,00.

Lettered Edition met daaronder de signeerpagina

Signeerpagina Signed Limited Edition

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel

Terminologie:
Slipcase: Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Dustjacket: Een stofomslag om het boek.
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.
Lettered Edition; Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter
(bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
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Sometimes They Come back
De verfilming van Stephen King's Soms komen ze terug
Een tv-film uit 1991 eindigt een tijdperk voor Stephen King-verfilmingen. Sometimes They Come Back markeert een
mijlpaal in de geschiedenis van Stephen King-verfilmingen.
Door Eric Eisenberg. (bron) (vertaling door Chrissy)

Zonder de invloed van producent Dino De Laurentiis zou de nalatenschap van Stephen King in Hollywood er waarschijnlijk heel anders uitzien. Acht jaar lang was hij de drijvende kracht achter de verfilming van veel boeken van
de auteur - het eerste succes met David Cronenberg’s The Dead Zone in 1983, en vervolgens nog vijf andere in de
volgende acht jaar.
Of hij nu snel handelde om de filmrechten te bemachtigen, of ze kocht van een derde partij, De Laurentiis zag een
groot filmpotentieel in het werk van Stephen King - en hoewel de films niet altijd fantastisch of succesvol waren, is
er één ding dat algemeen over ze gezegd kan worden, en dat is dat ze trouw zijn aan het bronmateriaal. Van Mark
L. Lester's Firestarter tot Dan Attias' Silver Bullet sluiten de films en de boeken goed op elkaar aan (King's Maximum Overdrive is de uitzondering in dit opzicht, maar die krijgt wat meer speling gezien de regisseur).
In het leven gaat het nu eenmaal zo dat aan alles een einde komt, en de relatie tussen Dino De Laurentiis en het
werk van Stephen King vormt daarop geen uitzondering. De filmmaker bleef films produceren tot ver voorbij de 80jarige leeftijd (hij overleed in 2010 op 91-jarige leeftijd), maar zijn weg met King eindigde met het maken van
Tom McLoughlin's Sometimes They Come Back. De bewerking, gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal uit de
Night Shift bundel uit 1978, was aanvankelijk gepland als een deel van Lewis Teague's fantastische anthologie Cat's
Eye, maar tijdens de productie groeide het vertrouwen in zijn potentieel, en het werd apart gehouden om een
eigen film te worden.
Sometimes They Come Back werd uiteindelijk nooit de grote film, maar in 1991 kwam het wel tot een tv-film die in
première ging op CBS. Daarmee kwam een einde aan een speciaal en specifiek tijdperk in de horrorgeschiedenis,
en deze week zet Adapting Stephen King het in de schijnwerpers.
Waar Soms komen ze terug over gaat
Ondanks het feit dat er zoveel boeken over het werk van Stephen King zijn verschenen, is er niet veel informatie
beschikbaar over de oorsprong van Soms komen ze terug, of het denkproces dat de inspiratiebron vormde (buiten
het voor de hand liggende - zoals King's eigen ervaring als leraar). Wat wel bekend is, is dat de verkoop van het
korte verhaal een mijlpaal was voor King's carrière, en dat het gebeurde op een enorm gelukkig moment - vergelijkbaar met de geschiedenis achter The Raft.
In het begin van de jaren zeventig was Stephen King getrouwd, had twee kinderen en had het professioneel moeilijk. In On Writing beschrijft hij dat de verhalen die hij toen verkocht hem "net genoeg opleverden om een marge
te creëren tussen [zijn gezin] en het bijstandskantoor". Het was een moeilijke periode, en King herinnert zich in
het bijzonder dat zijn dochter Naomi op een gegeven moment een oorontsteking kreeg, en dat ze zich de medicijnen daarvoor niet konden veroorloven (die hij "THE PINK STUFF" noemt).
Gelukkig ging het beter dankzij Sometimes They Come Back. Toen King thuiskwam van een uitstapje met zijn gezin
naar het huis van zijn moeder, zag hij een envelop in zijn brievenbus. Aanvankelijk vreesde hij dat het de zoveelste rekening was die hij niet kon betalen, maar het bleek een goed getimed geschenk van het universum te zijn.
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Sometimes They Come back
Hij vertelt in On Writing: "Mijn vrienden van de Dugent Publishing Corporation, leveranciers van Cavalier en vele andere mooie publicaties voor volwassenen, hadden me een cheque gestuurd voor Soms komen ze terug, een lang verhaal waarvan ik niet had
gedacht dat het ergens zou verkopen. De cheque was
voor vijfhonderd dollar, met afstand het grootste
bedrag dat ik ooit had ontvangen. Plotseling konden
we ons niet alleen een doktersbezoek en een fles van
THE PINK STUFF veroorloven, maar ook een lekkere
zondagavondmaaltijd. En ik denk dat toen de kinderen sliepen, Tabby en ik vriendelijk werden.”
Het is een veel gelukkiger "einde" dan wat zich ontvouwt in het eigenlijke verhaal.
Sometimes They Come Back gaat over Jim Norman,
een leraar Engels die met zijn vrouw naar een nieuwe stad verhuist om werk te vinden na wat hij omschrijft als een "inzinking" - veroorzaakt door stress van buitenaf
en een gewelddadige confrontatie met een leerling. Hij slaagt erin een baan te vinden op de plaatselijke openbare
middelbare school en vindt de meeste lessen die hij geeft leuk... met uitzondering van de remediërende cursus
"Leven met literatuur".
In het begin misdragen de kinderen zich en tonen ze een gebrek aan respect, maar dan beginnen de dingen een
bovennatuurlijke wending te nemen. De leerlingen die de hoofdpersoon echt aardig vindt in de klas, worden op
mysterieuze wijze één voor één vermoord, en elke keer als dat gebeurt wordt hun plaats ingenomen door nieuwkomers op de school. Al snel realiseert Jim zich dat elk van deze nieuwkomers duistere figuren uit zijn jeugd zijn - in
het bijzonder een bende punkers die zijn oudere broer vermoordden tijdens een overval in een treintunnel.
Toen hij ontdekte dat de moordenaars een paar jaar na hun misdaad in een auto-ongeluk om het leven waren gekomen, realiseerde Jim zich dat hij een manier moest vinden om de levende doden te bestrijden, en hij vond de
antwoorden die hij zocht in een boek genaamd Raising Demons.
Hoe Tom McLoughlins Sometimes They Come Back verschilt van het korte verhaal van Stephen King
Soms komen ze terug is een zeldzaam voorbeeld van een kort verhaal dat op speelfilmlengte is aangepast zonder
dat het verzonnen materiaal datgene wat Stephen King oorspronkelijk op papier had gezet, overstemt. Op het einde na komt de structuur van de tv-film rechtstreeks uit het bronmateriaal, samen met de grootste ideeën. De veranderingen die er zijn - en dat zijn er nogal wat - zijn logisch voor het veranderde medium.
De versie van Tom McLoughlin (geschreven door Lawrence Konner en Mark Rosenthal) voegt een extra laag toe aan
de titel van de film en maakt van Sometimes They Come Back een homecoming-verhaal - Jim Norman (Tim Matheson) verhuist terug naar de stad waar hij in het begin van het verhaal opgroeide. Hij is ook niet alleen met Sally
(Brooke Adams), want hij heeft een jonge zoon genaamd Scott (Robert Hy Gorman).
Omdat het verhaal van Stephen King vanuit Jims perspectief wordt verteld, hoor je alleen hoe de studenten sterven in plaats van dat je ze ziet - maar de tv-versie breidt dat sterk uit, met scènes zoals Jims helderziende visioen
van Kate (Tasia Valenza) die in een veld wordt aangevallen en Chip (Chadd Nyerges) die in stukken wordt gehakt.
Het subplot over het overlevende lid van de greaser-bende, Carl Mueller (William Sanderson), werd toegevoegd
voor de bewerking, net als de hele omstandigheid waarom de doden zijn teruggekeerd. In de film neemt de jonge
Jim de autosleutels van de punks, en als gevolg daarvan sterven ze wanneer hun Chevrolet One-Fifty met vlammend uiterlijk uit 1955 door een trein wordt aangereden. In het oorspronkelijk verhaal van Stephen King worden
de antagonisten niet gedood door een tegemoetkomende locomotief nadat ze Wayne hebben vermoord, maar zijn
ze betrokken bij een botsing waarbij hun zwarte 1954 Ford Sedan met "Snake Eyes" op de zijkant tegen een elektriciteitspaal botst.
Zoals we in veel van de tot nu toe in deze column besproken verfilmingen hebben gezien, zijn de grootste afwijkingen te vinden in het einde - maar als
je bedenkt dat het project van het
kleine scherm komt, is het begrijpelijk waarom de productie voor het
slot heeft gekozen dat er nu staat.
Dit begint met het feit dat Sally in
Stephen King's versie wordt vermoord, waardoor de hoofdpersoon
niets meer te verliezen heeft.
Omdat Jim niet in zijn woonplaats is,
gaat hij niet naar de treintunnel,
maar in plaats daarvan naar zijn
klaslokaal en neemt een plaat met
treingeluidseffecten mee. Dan zet
hij een list op voor de greasers met
behulp van instructies uit zijn duistere toverboek: nadat hij met krijt een
pentagram op de vloer heeft getekend, besprenkelt hij het met bloed
van een geofferde kat om een demon
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Sometimes They Come back
op te wekken. Als geschenken aan de boze geest geeft hij zijn twee wijsvingers (die hij vervolgens afsnijdt), de
zweetband van de hoed van zijn broer en een foto - en ze worden aanvaard. Wanneer de ondode bende arriveert,
lokken de treingeluiden hen in de val om het overvalincident na te spelen (net zoals in de film), maar dan verschijnt de demon als een kwaadaardige incarnatie van Wayne en doodt elk van hen met één enkele aanraking.
Aan het eind lijkt alles opgelost, maar Jim denkt na over een waarschuwing in Raising Demons die de titel van het
korte verhaal een nieuwe betekenis geeft - een die niet naar de herrezen punks wijst: Je kunt ze misschien oproepen, en ze misschien jouw werk laten doen. Je zou zelfs van ze af kunnen komen. Maar soms komen ze terug.
Dat is heel wat anders dan Jims tegenhanger op het scherm die een betraande hereniging heeft met zijn reeds lang
overleden broer (Chris Demetral) en hem laat overgaan naar wat geïmpliceerd wordt de hemel te zijn.
Is het King-waardig?
Sinds de start van deze column in mei heb
ik dit forum gebruikt om te praten over
veel van de beste Stephen Kingverfilmingen (Carrie, Cujo, Stand By Me,
Misery), en een paar van de slechtste
(Children Of The Corn, Graveyard Shift).
In het geval van Tom McLoughlin's Sometimes They Come Back echter, is de discussie gericht op wat een van de meest middelmatige King-films genoemd zou kunnen
worden. Ik heb nooit persoonlijk een rangschikking gemaakt van alle meer dan 80
films, miniseries en tv-films die voor deze
rubriek in aanmerking komen, maar het
zou me niet in het minst verbazen als ik
uiteindelijk tot de bevinding zou komen
dat deze film precies in het midden belandt.
Als je de film met een kritisch oog bekijkt, begrijp je het potentieel dat Dino De Laurentiis & Co. erin zagen als
een op zichzelf staande film en niet als een deel van een anthologie: er zit conceptueel veel vlees aan de botten,
en er is niet veel voor nodig om het allemaal tot leven te brengen. Het is een intiem, karakter-gecentreerd horrorverhaal, en de toegevoegde elementen werken goed in sync met wat het bronmateriaal bood. Het heeft een aantal
enge, intimiderende monsters (die er geweldig uitzien wanneer ze hun niet-menselijke vormen onthullen), en doet
een solide job met het creëren van zijn eigen regels.
Dit is de enige keer dat Tim Matheson de hoofdrol speelt in een Stephen King-verfilming, maar dat is jammer, want
hij heeft de capaciteit om een soort breekbaar-maar-te-vertrouwen everyman niveau te bereiken dat goed werkt
met de stem van de auteur en de manier van vertellen. Brooke Adams is ook geweldig, en het is een leuke historische voetnoot dat ze meespeelt in Dino De Laurentiis' eerste en laatste King-film - ze speelde Sarah Bracknell tegenover Christopher Walken in The Dead Zone.
Sometimes They Come Back is bevredigend zoals het is, hoewel ik moet toegeven dat er een heel reëel deel van
mij is dat wenst dat we een bewerking zouden zien die zich volledig inzet voor het satanische rituele slot van het
korte verhaal. Tom McLoughlin's film zou nooit voorbij de censuur zijn gekomen met dat einde in het begin van de
jaren 1990, maar er zit een intense duisternis in de scène in het boek die geweldig zou kunnen zijn als het goed
werd vastgelegd in live-action. Kortom, als er morgen een remake zou worden aangekondigd met iemand als Fede
Álvarez in de hoofdrol, dan zou het zeker een project zijn dat mijn oren zou doen spitsen en mijn anticipatiesappen zou doen stromen.

Hoe kan ik Sometimes They Come Back van Tom McLoughlin bekijken?
Als je geen seconde langer wilt wachten
met het kijken naar Sometimes They
Come Back, en je vindt het prima dat de
ervaring wordt onderbroken door reclames (het was tenslotte oorspronkelijk
een tv-film), dan kun je hem nu al bekijken door naar PlutoTV te gaan. Voor een
reclamevrije ervaring kun je hem digitaal
huren of kopen bij de grote retailers,
waaronder Amazon, Vudu en Apple TV.
(En in Nederland is hij ook op DVD uitgegeven.) Als je meer van fysieke media
houdt en/of op dit moment probeert de
Ultimate Stephen King Collection samen
te stellen, dan moet je de Blu-ray aanschaffen die Olive Films in 2015 heeft
uitgebracht.
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De verhalen die je gaat lezen in Black Friday, gaan over de nare gevolgen van overdreven begeerte en verlangen. Over hebberigheid, louche dealtjes, een gat in de hand hebben, voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten – en nog wel
meer. Allemaal heel menselijke eigenschappen die af en toe komen bovendrijven. Bij gelegenheden zoals Black Friday, om
maar wat te noemen. Toch wil ik met mijn verhalen geen (stichtelijk) statement maken. Verhalen ontstaan en kun je als
schrijver niet in een keurslijf dwingen. Mij lukt dat in elk geval niet.

Om dat wat duidelijker te maken, zal ik je vertellen waar de inspiratie voor elk verhaal in deze bundel vandaan kwam. En ik
zal verklaren dat het slechts toeval is dat ze allemaal gaan over verlangen en begeerte.
Zombie in de Supermarkt (die ken je misschien al van Valentijnsdag bij de Stephen King Fanclub) ontkiemde toen ik enkele
jaren geleden op een dag ergens heen moest. Ik stapte in mijn auto en reed langs een bushalte. Die bushalte ligt nou eenmaal om de hoek en je rijdt er eigenlijk altijd langs. Alleen keek ik die dag opzij en zag bij de halte een meisje. Ze stond
gewoon te wachten op de volgende bus. Een zombie, dacht ik. Zij is een zombie. Ik reed verder en vroeg me af waarom dat
nou weer in mijn hoofd was geslopen. Misschien vanwege de lage stand van de zon, op dat uur van de dag en in die tijd van
het jaar? Als je het echt wil weten: ik weet gewoon niet meer hoe laat het was die dag en welk jaargetijde. Maar ik herinner
me wel dat een schittering van de zon op het gezicht van dat meisje bij de bushalte had gelegen, waardoor dat gezicht op
een of andere manier leek te rimpelen en bij mij de illusie werd gewekt dat er met het gezicht iets niet klopte.
Waar het echter om ging was dat ik Zombie bij de Bushalte meteen een stoere titel vond voor een verhaal. Maar… wat voor
een verhaal dan? Later ging ik aan de slag met wat probeersels. Nog vrij snel ook kwam er wat van terecht, alleen veranderde de bushalte in een supermarkt. Dat heeft er denk ik mee te maken dat in mijn dorp vlakbij de bushalte ook een supermarkt ligt. Tenminste, tot die gesloten werd omdat het maar een klein dorp is en de supermarkt de concurrentie niet aan
kon met de Jumbo’s en de Aldi’s in de omliggende, wat grotere, dorpen en steden. Die supermarkt bij ons in het dorp stond
dus leeg en dat vond ik ook wel een intrigerend dingetje. Als je me gaat vragen naar de rode broek, moet ik je het antwoord
schuldig blijven. Ik heb geen idee waar die vandaan is gekomen.
De inspiratie voor Huis te Koop ligt in het feit dat ik enkele jaren geleden mijn eigen woning in de verkoop had staan, en
niemand die het wilde kopen. Bezichtiging na bezichtiging eindigde in een teleurstelling voor mijn vrouw en mij. Het was
alsof het huis zelf niet verkocht wilde worden. Uiteindelijk lukte dat gelukkig alsnog. En behalve dat we toch een koopovereenkomst konden tekenen met nieuwe eigenaren, leverde het dit verhaal op.
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Het verhaal Rode Pumps zou ik niet geschreven kunnen hebben zonder mijn hierboven genoemde lieve vrouw. Ik hou van haar.
Ik begrijp heel veel van haar, maar de passie voor tasjes en schoenen – een begeestering die zoveel vrouwen eigen is – vond (en 1 april!
vind) ik raadselachtig en ik moest er wel iets mee doen. Niet dat de mysterieuze aantrekkingskracht tussen vrouwen en tasjes Kikker
in je bil!
& schoenen me na het schrijven van het verhaal duidelijker is geworden, overigens. Zo eerlijk wil ik ook nog wel zijn.

Tijdens een dagje uit naar het mooie Brugge in België verbaasde ik mij over een mededelingenbord aan de gevel van een kerk.
Aan dat bord hing een papier met daarop de berichtgeving van een deurwaarder die was verscheiden. Het ging niet over de
uitvaartdienst van de man. Het ging er enkel kort over dat hij was overleden. Ik vroeg me af waarom je zo’n kennisgeving op
de gevel van een kerkgebouw zou willen plaatsen, niet bij de familieberichten in een krant of op een rouwkaart… en na het
schrijven van Klopgeest vraag ik me dat nog steeds af.
Iemand vertelde me een waargebeurd verhaal over een patiënt bij wie de narcose tijdens een medische ingreep voortijdig uitgewerkt begon te raken. Het inspireerde mij tot Tanden. Voor ik aan dat verhaal begon, dacht ik dat het zich zou afspelen in
de operatiekamer van een ziekenhuis. Het bleek uiteindelijk te gaan over een tandarts. Die vind ik ook eng.
Tot slot het titelverhaal Black Friday. In mijn auto, weer ergens naar onderweg, passeerde ik op een dag een bestelbusje van
een bedrijf. Ik las in een glimp de belettering op dat bestelbusje als Evil Contractor. In het Nederlands: Boosaardige Aannemer. Natuurlijk zal ik dat verkeerd gelezen hebben. Ik geloof dat ik nog over mijn schouder heb gekeken om te lezen wat er
werkelijk op dat busje stond, maar ik was al te ver doorgereden en ik keerde niet om, om de belettering op het busje alsnog
van dichterbij te bekijken. Ik vroeg me wel af of er een klussenbedrijf zou kunnen bestaan dat dingen niet maakt en repareert,
maar dat juist het tegenovergestelde doet, en je van de regen in de drup helpt. De werktitel van het verhaal was Klus BV. Het
werd uiteindelijk Black Friday.
Zie je? De oorsprong van alle verhalen heeft niets te maken met begeerte, verlangen en hebberigheid. Die rode draad zit wel
in de uiteindelijk geschreven verhalen en ik weet niet of dat iets over mij zegt en wat het dan zegt, maar één ding weet ik
wel.
Dat is dat ik al deze verhalen met enorm veel plezier heb uitgewerkt. En ik hoop dat jij je ermee gaat amuseren!
Speciaal voor de fans van Stephen King heb ik een actie bedacht. Black Friday kost normaal € 17,50. Jullie kunnen het boek,
tot 1 december a.s., kopen voor maar € 10.
En voor € 17,50 krijg je zowel Black Friday als mijn vorige bundel, Verhaaltjes voor het Slapengaan. Ook dat boek kost los €
17,50, dus krijg je eigenlijk twee boeken voor de prijs van één (oké, er komt nog € 3,95 verzendkosten bij).
Ik hoop hiermee je verlangen gewekt te hebben om Black Friday te gaan lezen. En ook Verhaaltjes voor het Slapengaan, als je
dat nog niet gedaan had. Deal?
Jack Lance

SPECIALE ACTIE
VOOR STEPHEN KING FANS!

Black Friday
10,00 euro p/st
VUL DE CODE SKF1BF IN BIJ JE BESTELLING

Black Friday &
Verhaaltjes voor het Slapengaan
samen17,50 euro
VUL SKF1BF1VV IN BIJ JE BESTELLING
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

3,95

(DHL MET T&T)
ALLEEN VIA WWW.SUSPENSESHOP.COM LEVERBAAR VANAF
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Welkom, mijn prooi van Tais Teng
Tais Teng is het pseudoniem van de zeer creatieve
Thijs van Ebbenhorst Tengbergen. Je kunt hem kennen
van een van zijn meer dan 100 boeken die op zijn
naam staan, en hij was samen met o.a. Paul van Loon
en Bies van Ede lid van het Griezelgenootschap.
In 2010 kreeg hij een prijs voor zijn hele oeuvre, en
heeft zo vaak de King Kong Award gewonnen dat hij
niet meer mee mocht doen. Hij illustreert al zijn boeken zelf (en die zijn altijd prachtig, fantasierijk en er
is zoveel te zien op een omslag dat je daar minstens
al 10 minuten mee bezig bent voor je gaat
lezen) zoals je ook kunt zien op de foto van de vooren achterzijde van het boek.
Het kan bijna niet anders of je hebt wel eens een
boek van hem gelezen, misschien als kind een Griezelbus-boek, of als oudere een van zijn verhalenbundels
of fantasieboeken. Ikzelf las verhalen van hem in
diverse bundels en Een schip van bloed en barnsteen,
waar ik ook een recensie van schreef in Kings Things
dec/jan 2015 en dat er met een dikke 8+ vandoor
ging. Mede om die reden was is erg benieuwd naar het
nieuwe boek van Tais, Welkom, mijn prooi (en andere
verhalen van de Cirkelzee).
Maar.. Ik ga heel eerlijk zijn, dit viel me toch wat
tegen. Er staan 14 verhalen in deze bundel, die zich
allemaal afspelen rondom de Cirkelzee. Het is weer
een heel nieuwe wereld, die naar mijn idee toch ook
wat geïnspireerd is op voorkomende namen uit de
Bijbel. Koning Salomo, aardsengel Michael, Jorsaleem
(Jerusalem?), Basra…
Maar in deze wereld is het geloof niet op die manier
aanwezig, maar zijn Djinns, magie, geesten, piraten
de werkelijkheid. De verhalen staan behalve hun band
met de Cirkelzee los van elkaar, maar sommige karakters hebben ook in een ander verhaal een rolletje. Dat
maakt dat je niet zo makkelijk kan binden met de
verhalen, want eenmaal afgelopen ga je opeens ergens anders weer verder. Dat vond ik toch wel jammer, want de wereld intrigeert wel!
De beste verhalen vond ik De eierschaalhouwer en de
Rukh, Wandelen in de maanschaduw (over een schildpaddentemmer), Vrijduiken naar Leviathandril en Een
ketting van ghûlklauwen. En er stonden toch ook wel
vier heel erg matige verhalen in, die me eigenlijk
helemaal niet konden boeien en de rest was gemiddeld. Veel verhalen over stereotype zaken als een
arme jongen met grote dromen, een meisje dat een
mannenpositie wil, handelaars met een vuil handeltje
en veel hebzucht. Helaas krijgen die karakters ook
geen diepte, en tot doorlezen om te zien hoe het afloopt wordt je eigenlijk niet getriggerd.
Ik stoorde me weer eens aan de vele eindredactiefouten die in het boek stonden. Soms een vreemd
afgekort woord, dubbele punten die door het boek
dwalen, te weinig of teveel komma’s… DIKKE foei!
Al met al een moeizame verhalenbundel die me niet
zo kon boeien omdat de diepgang voor mij echt ontbrak. De wereld rond de Cirkelzee is zeker wel boeiend, maar komt dus niet zo goed tot zijn recht in deze
verhalenbundel. Jammer!
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Candyman 2021
De bewoners van de achterstandswijk Cabrini Green
in Chicago werden decennialang geteisterd door een
spookverhaal over een bovennatuurlijke moordenaar
met een haak als hand. Hij zou opgeroepen kunnen
worden door zijn naam vijf keer hardop uit te spreken in de spiegel. Tien jaar nadat de buurt is opgeknapt, verhuizen kunstenaar Anthony en zijn vriendin
Briana, een galerie-directeur, naar een luxueuze
nieuwe loft in het hippe Cabrini. Net nu het slecht
gaat met Anthonys carrière als kunstschilder, leert hij
door een toevallige ontmoeting met een oorspronkelijke bewoner van de opgeknapte wijk het tragische
en gruwelijke ware verhaal achter de Candymanlegende kennen.………
Dit is het vervolg op het originele eerste Candymanverhaal, alle eerdere vervolgen (deel 2 en deel 3) worden volledig genegeerd. Misschien is dat maar goed ook,
want die waren net als veel vervolgen uit de vorige
eeuw niet heel erg sterk.
Jorden Peele (Get out en US) heeft als schrijver gekozen
om Candyman in een modern jasje te steken. Daar is hij
zeker in geslaagd. Ik heb erg uitgekeken naar deze film
en ben daarin niet teleurgesteld. Het is niet meer een
simpele slasherfilm, maar gaat veel dieper.
Anthony is een kunstenaar die niet echt weet
door te breken, hij leeft op kosten van zijn
vriendin en is behoorlijk inspiratieloos. Dan
komt hij op het spoor van een urban legend
over de oude wijk Gabrini Green en besluit hij
deze legende in zijn kunstwerk te gebruiken.
Vanaf dat moment gaat zijn carrière vooruit,
maar met Anthony gaat het steeds slechter.
Nadat hij geprikt is door een bij wordt hij
steeds dieper de legende ingezogen. Hij gaat
zowel lichamelijk als geestelijk hard achteruit.

De film begint eerst met de introductie van de
hoofdpersonen terwijl tussendoor steeds in een
tekenfilmachtige manier met schaduwpoppetjes
het verhaal uitgelegd wordt. Het verhaal is nu
meer dan alleen een horrorfilm; het is tevens
een eigentijds protest tegen racisme en projectontwikkelaars die grof geld verdienen met
het leeghalen van complete wijken om er daarna trendy en dure appartementen te plaatsen.

Terwijl je Anthony ziet aftakelen wordt het horror element steeds duidelijker. Langzaam bouwt
de film op met een ware climax op het einde,
die gelijk de mogelijkheid open laat voor een
vervolg op dit vervolg. En gezien de cijfers en de
opbrengst zit dat er wel aan te komen.
Maar zeg nou eerlijk: durf jij 5x Candyman te
zeggen terwijl je in een spiegel kijkt? Ik denk
dat je na het zien van deze film een paar dagen
spiegels uit de weg gaat en dat is misschien
maar goed ook….….
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Verhaaltje voor het slapengaan
Jack Lance, jullie allen hopelijk welbekend van onze fanclubdagen
en boeken, stelde dit korte verhaal beschikbaar voor Kings Things.
En je kunt hem natuurlijk ook kennen van het verhaal Zombie in
de Supermarkt, dat we dit jaar op Valentijnsdag al aan jullie
mochten laten lezen. Of misschien heb je het boek met dezelfde
titel als dit korte verhaaltje al eerder aangeschaft en mogen genieten van de korte verhalen die daarin staan.
Jack is wereldwijd bekend met publicaties in 13 talen en in 26
landen, en verkocht al meer dan 500.000 boeken. En, er is zoals je
hiervoor al kon lezen, alweer een nieuw boek met korte verhalen
in aantocht.. Maar geniet eerst maar eens van dit geweldig spannende en erg grappige (op Jip en Janneke geïnspireerde) verhaal!

Jack Lance
‘Nu mogen jullie de appels die van de bomen zijn gevallen, verzamelen. Dan doe je ze in een mandje,’
zegt de mama van Benji. ‘Als er nog goede appels bij zijn, kunnen we die opeten.’
Benji en Belle lopen met een rieten mandje naar de appelbomen in de tuin. In het gras liggen allemaal rijpe, van de bomen gevallen appels. Ze rapen alle appels op.
Maar wat doet Benji toch? Hij kijkt niet op het gras naar appels, maar onder een struik. Belle loopt
naar hem toe. In haar handjes houdt ze een groene appel vast. Ze bijt erin. ‘Deze is lekker,’ zegt Belle. ‘Wat ben je aan het doen?’
‘Hier ligt een poppenhoofd,’ zegt Benji.
Belle kruipt naast Benji onder de struik. Ze ziet het poppenhoofd, onder takken en bladeren. Een
beetje in het zand begraven. Het is alleen maar een hoofd. De ogen zijn dicht. Waar is het lijfje van de
pop? Dat ziet Belle niet.
‘Wat grappig,’ zegt ze. ‘Zullen we mama laten kijken?’
‘Nee,’ zegt Benji. ‘Mama wil dat we alleen maar appels verzamelen.’
Belle denkt na. ‘We leggen het poppenhoofd onder het bed.’
‘Ja!’ zegt Benji.
Ze nemen het poppenhoofd mee. Benji legt het onder zijn bed.
Belle moet naar huis. Ze moet eten. Benji ook.
Na het eten gaat Benji naar bed. Mama gaat mee naar de kamer van Benji. Papa blijft beneden. Hij
wil naar zijn telefoon kijken.

‘Wat ruikt er toch zo?’ vraagt mama. ‘Heb je weer in je broek gepoept?’
‘Neehee,’ zegt Benji. ‘Het zal het poppenhoofd wel zijn.’
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Verhaaltje voor het slapengaan
‘Welk poppenhoofd?’ vraagt mama.
Benji kijkt een beetje beteuterd. Mama vindt het vast niet goed dat Belle en hij het hebben meegenomen. Mama wilde alleen maar appels die van de bomen zijn gevallen. Maar het poppenhoofd lag zo
eenzaam onder de struik.
Benji wijst naar beneden. ‘Daar, onder mijn bed.’
Mama kijkt onder het bed en begint dan heel hard te schreeuwen. Ze blijft schreeuwen. Papa komt
eraan. Mama wijst met een vinger naar onder het bed.
Papa bukt zich en kijkt. Dan schreeuwt hij ook.
Hij pakt uit de badkamer een handdoek en legt die over het poppenhoofd. Ze rennen met het poppenhoofd in de handdoek zijn kamer uit.
Benji hoort dat ze beneden nog steeds aan het schreeuwen zijn.
En dan hoort hij er een andere stem bij. Niet van papa en mama.
Hij sluipt zijn kamer uit en gaat kijken.
Het is buurman! Hij is op bezoek gekomen. Nu speelt hij met mama en papa. Buurman heeft iets
meegenomen. Het is een bijl. Een hele grote. Hij zwaait ermee. En hij schreeuwt net zo hard als papa
en mama.
Papa en mama blijven gillen en rennen. En ze duiken weg als buurman ze probeert te raken met de
bijl. Dat lukt soms. Papa in zijn arm. Mama in een been. Het bloed spat in het rond.
Benji rent naar hen toe. ‘Buurman!’ roept hij. Hij kent buurman goed. Buurman kijkt naar hem op
een hele rare manier. Benji wordt er een beetje bang van.
Papa gromt en duikt op buurman. Hij geeft hem met een vuist een hele harde klap in zijn gezicht.
Buurman valt op de grond. Nu doet hij niks meer. Slaapt hij?
Mama kijkt boos naar Benji. ‘Naar bed, jij!’
Benji draait zich om en gaat terug naar bed.
Even later is er opnieuw geluid. Een sirene. Benji kijkt uit het raam van zijn slaapkamer. Beneden
op de stoep staan opeens drie politieauto’s!
Benji vindt het erg spannend. Hij gaat toch weer naar beneden. Buurman is weer wakker en
schreeuwt opnieuw. Hij heeft handboeien om.
Er staan wel zes politieagenten in de kamer.
Benji ziet het poppenhoofd op de vloer liggen. Wat is dat hoofd goed nagemaakt! Er lijkt echt bloed
te zitten op het gezicht. En ook in de nek. Daar is het van de romp gevallen. Net als een appel van een
boom.
Pas nu ziet Benji dat het poppenhoofd eigenlijk heel erg lijkt op het hoofd van buurvrouw.
Wat zal buurvrouw ervan zeggen dat het poppenhoofd zo echt lijkt!
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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 xxx (nieuwe rekeningnr
nog onbekend) t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te Utrecht. Wil
je NU doneren, mail dan secretaris_sk07@stephenking.nl

