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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: ‘De rode hardcovers’
De inhoud en specifieke informatie van de verhalen die in het boek staan, vind je op
titelnaam terug op de boekenpagina’s
We bekijken de volgende uitgaven:
Bezeten Stad, 90-245-1708-7, 10 druk
Carrie, 90-245-1696-X, 7e druk
Christine, 90-245-1795-8, 6e druk
en Tweeduister 90-245-1511-4, eerste druk
Deze vier boeken zijn allen uitgegeven als hardcover. We noemen ze ‘de rode’ hardcovers
om niet in de war te raken. Bezeten Stad is bijvoorbeeld ook uitgegeven als blauwe
hardcover.

Voorkant cover:
De voorkanten zijn allen rood aan de rechterzijde, en donkerder rood aan de linkerzijde. In het donkerrood
staan lichterrode bliksemschichten. In het midden zijn afbeeldingen opgenomen. Bij Bezeten Stad is dit een
voorstelling van een huis met een erg bewolkte achtergrond en een grafzerk ervoor. Bij Carrie zien we een
pop met een aantal handen erbij. Op de cover van Christine is het een auto-interieur en bij Tweeduister een
klok met op de achtergrond een donkere regenlucht en grond met onkruid. Zonder de omslag zien zie je bij
alle boeken het rood linnen om de kaft, en in lichtblauwe letters Stephen King en de boektitel.
Bij alle boeken, behalve bij Christine, is de auteurnaam en boektitel in het wit gedrukt.
Bij Christine is de auteurnaam zwart.

De rug (zie foto):
Op de achterzijde loopt het rood met de lichtere bliksemschichten erin door. Er
bovenop lopen in het geel ook gedeeltelijke bliksemschichten. Als je de boeken in
alfabetische volgorde neerlegt dan lopen de gele bliksemschichten ook door op het
volgende boek. Bij Bezeten Stad en Christine is de auteurnaam zwart, bij
Tweeduistere en Carrie is deze wit. Alle hardcovers hebben een poema op de rug.

Alle boeken hebben deze achterzijde.
Met lichtrood op ongeveer de helft
van de kaft, en donkerder rood met
lichtere bliksemschichten erin
verwerkt.

Inhoud:
Alle boeken bevatten een rood leeslint.
Bezeten Stad heeft 440 pagina’s en een titellijst voorin
lopend van Carrie tot Schemerwereld.
Carrie heeft 205 pagina’s en een titellijst voorin lopend
van Carrie tot De Duistere Kant.
Christine heeft 446 pagina’s en geen titellijst.
Tweeduister heeft 433 pagina’s en een titellijst voorin
lopend van Carrie tot De Duistere Kant.

Interessant:
Qua drukken is het een allegaartje: een 6e, 7e, 10e maar ook een 1e druk. Ze zijn er alleen in deze drukken, het is niet
zo dat bijvoorbeeld Tweeduister ook als rode hardcover in een 2e druk verkrijgbaar was. Het is niet bekend hoeveel
exemplaren er exact zijn uitgegeven van elke titel. Gezien de geschiedenis, is het aannemelijk dat dit er rond de 3000
per titel zijn, maar het kan ook zijn dat van bijvoorbeeld Tweeduister er meer zijn uitgegeven omdat deze titel toen
nieuw verscheen. Dit zou wel verklaren waarom je deze uitgave van Tweeduister vaker tegenkomt. Natuurlijk zijn er in
de loop der tijd aardig wat verdwenen, of moeten verder door het leven zonder de bijbehorende omslag. En dat is
jammer, want dan is zo’n boek ook gelijk minder waard.
De complete serie, een must voor de verzamelaars onder ons, is in 1990 en 1991 uitgebracht. Het was de bedoeling
dat meer boeken van Stephen King in deze serie zouden verschijnen, maar de verkopen vielen dusdanig tegen dat de
uitgever besloten heeft dat ons Nederlanders net ietsjes ‘te zunig’ zijn om een paar gulden meer uit te geven voor een
hardcover, als het boek goedkoper ook te krijgen is. Vandaag de dag probeert men het met regelmaat om weer
hardcovers aan de man te brengen. Zo verscheen de geïllustreerde versie van Salem’s Lot vorig jaar, en komt in
oktober het eerste deel van de Donkere Toren cyclus als hardcover uit (men gaat de hele serie als midprice hardcover
brengen). Als je op zoek bent naar deze rode hardcovers, kun je deze per stuk voor 12,50 tot 17,50 aanschaffen.

Maar hoe een boek er ook uitziet, de boeken van King moet je gewoon gelezen hebben!

