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Het laden van deze pagina kan even duren....

Elke maand bekijken we een of meerdere boeken van Stephen King, of met een verhaal van Stephen King erin.
Omdat er veel lezers zijn die meerdere exemplaren van eenzelfde boek willen hebben, is het handig de verschillen
te kennen. Zij sparen bijvoorbeeld de verschillende ISBNnummers of met verschillende covers. Of je kunt deze
informatieve gebruiken om naar een bepaald verhaal te zoeken dat niet is opgenomen in een van de andere
boeken. Daarom bekijken we onder de leden van de fanclub welke verschillende uitgaven en bijzonderheden we
hebben, die dan in ‘Uitgelicht’ worden vermeld. Deze keer besteden we aandacht aan:
‘Boeken met een Stephen King verhaal erin (5)’
De inhoud en specifieke informatie over het verhaal, en alle covers van boeken waar het verhaal in staat vind je
terug op de pagina’s op verhaalnaam. We zullen de losse verhalen uitgaven in meerdere delen van ‘Uitgelicht’
bekijken. We bekijken dit keer de volgende verhalen:
Stop ermee B.V.
De Tekstverwerker
Mist
De zaak van de Dokter

cover informatie
Stop ermee B.V. staat in het boek Horror Factor 7 (1988-Luitingh-9024519136). Op de cover staat een
skelethand in het zand, die een tube zonnebrand vasthoudt. De Tekstverwerker vind je terug in De
spannenste verhalen van Playboy (1990– Loeb-9037902219) en in de Playboy van juni 1983). Op de voorkant
van het boek is een zwoel kijkende dame met hoed en groot pistool te zien, op de voorkant van het
magazine is natuurlijk een zeer schaars geklede vrouw te zien.
Mist kun je lezen in drie uitgaven met de titel Macaber Carnaval (1982-Loeb-9062134769 / 1983-Reprintergeen ISBN / 1993-Torenpockets-9060747879). Op de oudste versie is een monster te zien met schoppen
azen om zich heen, het tweede boek toont een geschokte vrouw met bebloede handen, op de derde -een
pocket– is een kunstkop te zien. De zaak van de Dokter is te vinden in twee boeken met de titel Nieuwe
avonturen van Sherlock Holmes (1988-Loeb-9062138454 / 1992-Loeb-9060747941). Op de oudste zie je een
nadenkende Sherlock, op de tweede —een pocket– zie je een schreeuwende mond met harige vingers met
scherpe nagels bij de keel.

achterzijde

De achterzijde van Horror Factor 7 laat ook het zand weer zien, met in witte tekst de namen van
de schrijvers uit het boek, en in rood de titel. Het boek van Playboy heeft een zachtrose
achterzijde met in zwart de flaptekst waarin de namen van de auteurs zijn opgenomen. De
achterkant van het Playboy tijdschrift is een reclame. De oudste versie van Macaber Carnaval
heeft een paars/bruine kaft met daarin in witte letters een korte flaptekst waarin de namen van
de auteurs staan vermeld. Ook de rode versie heeft dit in witte letters op de achterzijde. De
pocket heeft de titel in rood en de flaptekst in wit, en ook hier zijn de auteurs genoemd. De
achterzijde van de oudste versie van Sherlock Holmes heeft in zwart de flaptekst, op de zwarte
pocket staat alleen Stephen King in de witte tekst genoemd.

de rug (zie foto)

Zoals hiernaast op de ruggen van de boeken te zien is, hebben alle boeken het logo van de
uitgeverij onderaan staan. Stephen King staat alleen op de ruggen genoemd van Horror Factor
7, de pocket van Macaber Carnaval en beide boeken met avonturen van Sherlock Holmes.

andere uitgaven
Stop ermee B.V.is ook terug te vinden in De Satanskinderen, De laatste Laddersport en in Ik weet wat je wilt.
De Tekstverwerker kun je ook lezen in Duistere Krachten, Het Rak e.a. verhalen en Het spiegelbeeld van de
maaier.
Mist is ook uitgegeven in Duistere Krachten, De Aap, Het Rak e.a. verhalen, Dichte Mist en The Mist.
De zaak van de Dokter vind je ook terug in Nachtmerries & Droomlandschappen en in de pockets met de titel
Droomlandschappen.

van dichtbij

