Kings Things uitgelicht april 2007
Uitgelicht
We merken dat er toch een toenemend aantal fans is onder de lezers, die net zo gek zijn
als wij zelf, en hun verzameling willen uitbreiden met alle uitgaven. Dat wil niet zeggen
dat er van elk boek eentje in de verzameling zit, maar dat elke bijzonderheid van elk boek
wordt verzameld. Alle verschillende ISBN-nummers, afwijkingen in de kaft of op het
titelblad… maar je moet ze maar net weten natuurlijk. Daarom bekijken we onder de leden
van de fanclub welke verschillende uitgaven en bijzonderheden we hebben, die dan in
‘Uitgelicht’ worden vermeld. Als je daar zelf nog een uitzondering op hebt, dan hopen we
dat je een foto met duidelijke omschrijving naar ons toe wilt sturen. In de ‘Uitgelicht’ van
de maand erop kunnen we dan nog eventuele bijzondere uitgaven vermelden. Deze keer
besteden we aandacht aan het boek: Duistere Krachten dat in 1985 voor het eerst het
levenslicht zag en waar King 17 jaar lang aan schreef. De inhoud en specifieke informatie
van de verhalen die in het boek staan vind je compleet terug op de boekpagina’s.

We vergelijken van het boek de volgende uitgaven:
1e druk ISBN 90-245-1731-1 paperback Luitingh
3e druk ISBN 90-245-1731-1 paperback Luitingh
4e druk ISBN 90-245-1731-1 paperback Luitingh-Sijthoff
5e herziene druk ISBN 90-245-2443-1 en/of 90-245-2473-3 pocket Poema (zie ‘inhoud’)
7e druk ISBN 90-245-2473-3 pocket Poema
10e druk 90-245-5227-3 pocket Poema
Voorkant cover:
De 1e tot en met de 4e druk zijn allen uitgegeven met hetzelfde plaatje en indeling op de
cover. Het toont een half gedemonteerde televisie en toetsenbord, schroevendraaiers en
een aantal zwarte schijven. Het verschil is dat op de 3e druk (en later) onderaan de cover
de vermelding ‘waarin opgenomen DICHTE MIST’ staat in witte letters. De 5e druk en later
zijn pockets, waarvan tot en met de 9e druk het plaatje met de grijnzende aap voorop is
gebruikt. In gouden letters de naam van de auteur, en de titel in geel/oranje letters. Een
catchy tekst in wit onder de gouden letters. De 10e druk heeft nog maar een half aapje aan
de rechterkant op de kaft, in open gele letters de auteurnaam, witte letters (met een
sterretje als stip op de i) voor de boektitel en dezelfde catchy tekst als voorgaande pockets
onderaan de cover.

De rug (zie foto):
De paperbacks hebben allemaal in gele letters Stephen King, met een
blauwe omranding. In witte letters is de titel van het boek genoemd. De
1e en 3e druk hebben een oranje L in een kadertje op de rug. De 4e druk
heeft een witte gesloten poema als uitgeverslogo.
De pockets hebben allen het poema pocket logo bovenop de rug. De 5e en
7e druk hebben in gelige gesloten letters Stephen King, met daarachter in
oranje/gele letters de boektitel onder elkaar. De 10e druk heeft gele
open letters op de rug, en de titel staat voluit in witte letters. Een half
aapje kijkt net om de hoek.

Achterkant cover:
De 1e druk heeft een blauwe achterzijde met vermelding Uitgeverij Luitingh onderaan en maar daarop nogmaals de
naam van de auteur en de titel en een korte flaptekst. De 3e en 4e druk lijken dezelfde achterkant te hebben, ware het
niet dat het onderste rijtje foto’s van reeds verschenen titels is aangepast. Bij de 3e druk staan hier Christine, de
Beproeving, Het, Ogen van de Draak en Misery. Bij de 4e druk zijn dit Christine, Misery, De gloed, De scherpschutter en
Het Teken van Drie. Daarnaast heeft de 4e druk een barcodeblok met ISBN nummer, welke ontbreekt bij de 3e druk. Bij
de 3e druk staat uitgeverij Luitingh onderaan vermeld, bij de 4e druk is dit Luitingh-Sijthoff. Bij de pockets in de 5e
herziene en de 7e druk zijn geen verschillen op de achterzijde te vinden. Exact dezelfde tekst met 2 referenties van
kranten en een wit kader met barcode en ISBN-nummer. De 10e druk heeft exact dezelfde flaptekst en referenties,
echter in een ander lettertype. Een blok met barcode en ISBN is omlijst met linken naar poemapocket en boekenwereld.
Zie hieronder de onderlinge verschillen met foto’s.

1e druk
ISBN 9024517311
uitgever Luitingh
Blauwe achterzijde
met flaptekst
413 pagina’s
21 verhalen

5e herziene druk
ISBN 9024524431 of
9024524733
uitgever Poema
585 pagina’s
22 verhalen

3e druk
ISBN 9024517311
uitgever Luitingh
Met dichte mist
achterzijde zwart
10 eerdere kaften
544 pagina’s
22 verhalen

7e druk
ISBN 9024524733
uitgever Poema
585 pagina’s
22 verhalen

4e druk
ISBN 9024517311
uitgever LuitinghSijthoff
Met dichte mist
achterzijde zwart
10 eerdere kaften
onderste 5 anders
t.o.v. 3e druk
544 pagina’s
22 verhalen
Barcode blok

10e druk
ISBN 9024552273
uitgever Poema
585 pagina’s
22 verhalen

Inhoud:
Bij de 1e druk staan eerdere uitgaven voorin vermeld: in totaal 15 boeken van Carrie
tot en met Dichte Mist en 4x Stephen King. In de 3e druk gaat de lijst tot en met Het
Teken van Drie en heeft een totaal van 21 paperbacks en 11 pockets. De 4e druk
vermeldt een lijst tot en met De Noodzaak, in totaal 26 paperbacks en 5 pockets. De
verhalenlijsten die te vinden zijn, zijn hetzelfde, behalve dan dat in de 1e druk
Dichte Mist ontbreekt en het boek daardoor ‘maar’ 21 verhalen bevat in plaats van
22. De 1e druk heeft daardoor 413 pagina’s, terwijl 3e en 4e druk er 544 hebben.
Bij de pocket van de 5e herziene druk is iets bijzonders aan de hand met de inhoud.
Achterop de pocket staat het ISBN-nummer 9024524733 terwijl op het titelblad het
ISBN 9024524431 is vermeld. (zie foto’s). Het boek lijkt dus twee ISBN-nummers te
hebben!
Alle pockets hebben 585 pagina’s. De boeklijst voorin bij de 5e herziene druk loopt
van Carrie tot en met De Groene Mijl, in totaal 33 titels. De achterste drie pagina’s
bevatten boektitels van andere schrijvers. In de 7e druk loopt de boeklijst voorin
van Carrie tot Vel over Been, met in totaal 36 titels. Achterin de pocket ook weer
drie pagina’s met boektitels van andere schrijvers. In de 10e druk is de lijst met
eerdere uitgaven van King klein weergegeven, en loopt van Carrie tot Het geheim
van de Buick: 54 titels in totaal. Achterin zijn zes pagina’s met foto’s van covers van
Stephen King: pocket 4 Seizoenen, De beproeving en Desperation, paperback van De
Donkere Toren (deel 7 in de serie), pocket Dreamcatcher en als laatste Het geheim
van de Buick.

Onder dezelfde titel:
We hebben alle boeken met de titel Duistere Krachten hierboven beschreven. Er zijn fans die in de war raken met de
titel Duistere Machten. Dit is echter een verzamelbundel waarin een Stephen King verhaal staat opgenomen, terwijl
Duistere Krachten allemaal verhalen van King zijn.
Een flink aantal verhalen zijn ook in andere boeken opgenomen. Soms los in een verhalenbundel met andere
schrijvers, of met andere verhalen van King: De Schnabbel, Het Rak, Spiegelbeeld van de Maaier, Ballade van de
Flexibele kogel en De Aap. Op de boekenpagina van Duistere Krachten zie je per verhaal titel in welke andere boeken
het verhaal ook is terug te vinden en kun je doorklikken naar het desbetreffende boek of verhaal.
Nominaties:
Skeleton crew: (Duistere Krachten verhalenbundel) Nominatie voor Best Collection bij World Fantasy 1986
The Ballad of the Flexible Bullet (Ballade van de Flexibele Kogel): Nominatie Best Novella bij World Fantasy 1985
The Reach (Het Rak): Winnaar voor Beste Short Story bij World Fantasy 1982
Verfilmd:
Er zijn een aantal verhalen verfilmd: Here there be tigers (Er zitten hier tijgers), The Mist (Dichte Mist),
Wordprocessor of the Gods (De Tekstverwerker / Duistere Krachten), Paranoïd: a chant (Paranoid) en Gramma
(Grootma). Op de website vind je de verfilmingen onder de Engelse titels terug.

Maar hoe een boek er ook uitziet,
De verhalen in Duistere Krachten moet je gewoon gelezen hebben!

