Kings Things uitgelicht december 2007
We merken dat er toch een toenemend aantal fans is onder de lezers, die net zo gek zijn als wijzelf,
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. Deze keer besteden we aandacht aan:

‘Boeken met een Stephen King verhaal erin (2)’
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:
De kleine zusters van Eluria
Het grijpt je aan/Het laat je niet los
Lunch in het Gotham Café
Maïskinderen

Cover informatie:
De kleine zusters van Eluria is opgenomen in ‘Legenden’. Er is een dikke paperback (1 –2e druk uit 1999—LuitinghSijthoff 9024505828) verkrijgbaar. Later is die paperback in tweeën gesplitst en staat het verhaal in het eerste deel
(2 –1e druk uit 2002—Luitingh-Sijthoff 9024542251). Ze verschillen nogal van elkaar: op de paperback is een
fantasiekasteel te zien met een verlichte stad erachter. Op het wat kleinere eerste deel is gekozen voor een
afbeelding van de Scherpschutter voor een doorgang. Legenden is samengesteld door Robert Silverberg. Sinds de
hardcover De Scherpschutter van 2007 (3 -24ste druk—Luitingh-978-9024526901) uit is, staat het verhaal op de plek
waar het hoort: bij de Donkere Toren cyclus. De hardcover vertoont schrijversnaam, serietitel, kader

met de scherpschutter, boek met nummer en de titel. Het verhaal is ook
terug te vinden in Alles is Eventueel.
Het grijpt je aan/Het laat je niet los is opgenomen in diverse
verhalenbundels. Gestalten in de Nacht (4 –1e druk uit 1986 Loeb zonder
ISBN), deel 9 uit de Horror en Crime serie die is samengesteld door Charles L.
Grant), Moorddadige Mankracht (5 –1e druk 9062137547 Loeb) een paperback
uit de Alfred Hitchcock-serie en Misdadige Manschappen (6 –1e druk uit 1985
Loeb 903790095) een pocket uit de Hitchcock serie. Gestalten in de nacht laat
een soort aap/skelet zien met een gillende blote dame, Moorddadige
Mankracht laat een skeletten footballteam zien met Hitchcock in het midden
en Misdadige Manschappen toont wat maffiabazen met Hitchcock in het
midden met een tennisracket in een vioolkist.
Lunch in het Gotham Café is opgenomen in drie verschillende boeken met de
titel Macabere Liefde. Twee ervan zijn paperbacks en een pocket (9). De
twee paperbacks verschillen van elkaar. Op de eerste staan drie
auteursnamen in het groot, en staat in zwart de titel onder elkaar (7 –1e druk
uit 1997 Luitingh Sijthoff 902452086X) . Op de tweede staat Stephen King en
anderen, en staat de titel achter elkaar (8 –1e druk uit 1997 Luitingh-Sijthoff
9024527406). Een bloederig hart op een vleeskleurige houtnerf ondergrond en
daaronder een melding over de 22 huiveringwekkende verhalen uit het boek.
Op boeknummer 7 staat dat de verhalen zijn verzameld, op boeknummer 8
dat ze bijeengebracht zijn door Nancy Collins, Edward Kramer en Martin
Greenberg. De poema pocket (9 –3e druk uit 2001 Luitingh-Sijthof/Poema
9024541646 heeft een verweerde buitenkant meegekregen, en hier staan
weer drie auteurs genoemd—door wie het boek is samengesteld staat niet
meer vermeld.
Maïskinderen is opgenomen in de Griezelomnibus, met als ondertitel Het
Verschrikkelijke Geheim (10 –1e druk Apollo 9010042839). Het verhaal kennen
we ook onder de naam Satanskinderen. Het is een hardcover (groen linnen)
met groengetinte omslag, waarop in knalgele letters de titel staat, met
daaronder een kaderplaatje van een slang bij een grafsteen. Het boek is
samengesteld door E.L. de Marigny.

De rug (zie foto):
De rugkant van Legenden (1) toont een brug naar een kasteel waarop ruiters zijn te
zien, op een achtergrond met ondergaande zon en een stad op de achtergrond. Er
boven in rood de titel, vermelding van nieuwe verhalen van de meesters van de
fantasy in blauw, eronder de naam van de samensteller en het Dromen en
Demonenlogo onderaan. Legenden (2) is zachtgeel met in paars de titel, vermelding
deel 1 en de samensteller en het Dromen en Demonen logo onderaan. De
Scherpschutter (3) is donkerblauw met in wit auteursnaam, serietitel, vermelding
boeknummer uit serie, titel van het boek en het poemalogo. Gestalten in de Nacht
(4) is simpel zwart op de rug, met in wit Stephen King e.a. en in rood de titel.
Moorddadige mankracht (5) vermeldt in witte letters op een zwarte achtergrond
Alfred Hitchcock en de boektitel. Onderaan staat de uitgeverij genoemd. Dat geldt
ook voor Misdadige Manschappen (6), alleen zijn de uitgeverij en de naam Hitchcock
blauw. Macabere Liefde (7) heeft een zwarte rug, 3 auteursnamen, foto van het
bloederige hart en in rood de titel en daaronder de samenstellers, terwijl de
naamgenoot (8) een vleeskleurige ondergrond heeft, in een zwart blok met rode
letters Stephen King en daaronder ‘en anderen’ en in zwart de titel over de
tekening van het bloederige hart. De pocket (9) is roodbruin, het poemalogo en 2
auteursnamen en de titel in beige. Op de omslag van de Griezel-omnibus loopt de
achtergrond van de voorkant door, ook in geel de titel, eronder in wit de subtitel en
het Apollologo in wit onderaan. De hardcover daaronder is gifgroen met in zilver
dezelfde tekst op de rug.
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De achterzijde:
Bij Legenden (1), is de tekening van de voorzijde als achtergrond opgenomen en staan diverse auteurnamen en
verhaalnamen genoemd. Deze staan (voor zover voor toepassing voor het eerste deel) ook op Legenden (2) genoemd.
Beiden hebben een blok met streepjescode en ISBN. Bij Gestalten in de nacht (4) staan de namen van de diverse deeltjes
uit de serie genoemd (van King zijn ook De Duistere Engel en Het Rijk der Doden genoemd). Het boekje heeft een blok met
streepjescode, uitgevernaam en prijs (6,95). Moorddadige Manschappen (5) heeft dezelfde zwarte achterkant met
algemene flaptekst voor de boeken van Hitchcock als Misdadige Manschappen (6), met als uitzondering dat de laatste een
blok heeft voor de streepjescode en vermelding van Loeb, deel 11 en de prijs (6,95). Macabere Liefde (7) heeft links aan
de rand alle auteurs uit het boek vermeld staan, daarnaast de flaptekst met daaronder de uitgever en rechts daarnaast het
streepjescodeblok en ISBN. Op Macabere Liefde (8) staat alleen diezelfde flaptest met daaronder de uitgever en rechts
daarnaast het streepjescodeblok en ISBN: de auteurslijst is daar niet vernoemd. De pocket van Macabere Liefde (9) heeft
een nieuwe flaptekst, met ook een blok voor ISBN en streepjescode. De Griezel-omnibus (10) toont ook de achterkant van
de andere 13 delen uit die serie en een korte flaptekst.

2e druk uit 1999 Luitingh-Sijthoff 9024505828
Streepjescode blok met ISBN
Voorzijde met brug/toren met manschappen te
paard tegen een verlichte stad op achtergrond.
Op achterzijde in wash-out opgenomen.

1e druk uit 2002
Luitingh-Sijthoff 9024542251
Scherpschutter met deur op voorkant
Achterzijde geel
Streepjescode blok met ISBN

24ste druk uit 2007
Luitingh-978-9024526901
Hardcover (zonder omslag)
Streepjescode blok met ISBN
Donkerblauw met in kader tekening van de
scherpschutter. Kader ook op achterzijde.

1e druk uit 1986
Loeb zonder ISBN
deel 9 uit de Horror en Crime serie
Soort Aap/skelet pakt blote vrouw
Streepjescode blok zonder ISBN

1e druk uit 1985
Loeb 9062137547
Geen streepjescode blok
Hitchcock in footballtenue naast skeletten
Contouren van Hitchcock met handtekening.

1e druk uit 1985 Loeb 903790095
Streepjescode blok zonder ISBN
Hitchcock tussen maffia met tennisracket in
vioolkoffer.
Contouren van Hitchcock met handtekening.

1e druk uit 1997 Luitingh Sijthoff 902452086X
King + 2 auteurs op voorzijde. Streepjescode
blok met ISBN. Vleeskleurige, houtachtige
achtergrond met bebloed opliggend hart.
Zwarte rug. Auteurs op de achterzijde vermeld.

1e druk uit 1997 Luitingh-Sijthoff 9024527406
King e.a. op voorzijde. Streepjescode blok met
ISBN. Vleeskleurige, houtachtige achtergrond
met bebloed opliggend hart. Vleeskleurig/
houten rug.

3e druk uit 2001
Luitingh-Sijthof/Poema 9024541646. King + 2
auteurs op voorzijde. Streepjescode blok met
ISBN. Boek ziet er beduimeld uit, maar dit hoort
zo. Bloedrode rug.

V a n

d i c h t b i j

1e druk uit 1982
Apollo 9010042839
Omslag met slang voor grafsteen.
Andere 13 delen uit de serie op achterzijde.
Gifgroene hardcover onder de omslag met
zilverkleurige opdruk.

Andere uitgaven:
De kleine zusters van Eluria en Lunch in het Gotham Café zijn ook opgenomen in Alles is Eventueel. Het verhaal Het
grijpt je aan/Het laat je niet los staat ook in Nachtmerries, en Nachtmerries en Droomlandschappen. Maïskinderen
vind je ook terug in De Satanskinderen en De Laatste Laddersport.

Maar hoe een boek er ook uitziet.., dit zijn weer verhalen van
Stephen King die je gewoon gelezen moet hebben!

