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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 het boek: Tweeduister. 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 90-245-1511-4 Luitingh-BV— hardcover met rode omslag 1990
2e druk 90-245-1699-4 Luitingh-Sijthoff—paars met vliegtuig voorop 1990
11e druk 90-245-5252-4 Luitingh-Sijthoff—Johnny Depp voorop 2004
Druk onbekend 2-874-27167-5 Gazet van Antwerpen/Belang van Limburg (GvA/BvL)—rood
1e druk 90-784-3201-2 Wegener—Top thrillerscollectie 2006

Voorkant cover:
Het is opvallend dat er telkens weer voor een heel andere cover is gekozen. Er is weinig dat de buitenkanten
met elkaar gemeen hebben: een klok, een vliegtuig, druipend bloed, Depp of een dame… Van fel rood tot
paars, zwart en bruintinten… In elk boek staan twee verhalen: De Engelieren en Het geheime raam, echter
staat dit alleen op de paarse versie op de voorkant vermeld. De versie met Depp geeft ook de originele (en
verfilmde) versie ‘Secret Window’ aan, terwijl de later gekomen versie gewoon weer Tweeduister meekreeg.
Bij elkaar een kleurrijk stelletje, dat wel!

De rug (zie foto):
De paarse versie heeft een zwarte ondergrond en in het rose de boektitel. De poema en omlijsting van de
auteurnaam zijn lichtblauw met wit. De hardcoverversie heeft een open poema en bliksemschichten: die
lopen door in de andere drie hardcovers die tegelijkertijd zijn uitgegeven (Christine, Carrie en Bezeten Stad).
De boektitel en auteurnaam vallen daar bijna weg in het wit. De zwarte achtergrond van de Deppversie heeft
de auteurnaam in het wit, en de dubbele boektitel in felrood. Ook felrood is de achterkant van de GvA/BvL
versie, met in zwarte dunne letters de auteurnaam en wat dikker de boektitel. Het boek is tiende in een reeks
die alleen bij de kranten aangeschaft kon worden. Dat is ook het geval met de versie van Wegener, waar
Tweeduistere het eerste deel is van de serie.

1e druk ISBN 90-245-1511-4
Uitgeverij Luitingh B.V
Achterzijde rood zonder tekst.

11e druk 90-245-5252-4
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
Achterzijde zwart, filmtitels, barcode met
ISBN, tekst over voornamelijk Secret
Window.

2e druk ISBN 90-245-1699-4
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
Achterzijde zwart, verhaalnamen, tekst
over boek als geheel en beide verhalen.

Druk onbekend ISBN 2-874-27167-5
Uitgeverij Gazet v. Antwerpen
Achterzijde grijs/wit, barcode met
ISBN, twee recensies van hoofdredacteuren en logo’s van beide
kranten.

1e druk ISBN 90-784-3201-2
Uitgeverij Wegener. Achterzijde
multicolor—voorzijde loopt door–,
barcode met ISBN, tekst over de serie,
de schrijver en beide verhalen.

Inhoud:
Bij alle boeken is de vertaling uit 1990, van Frank de Groot gebruikt. Deze vertaler ken je ook onder de naam
Boudewijn de Groot (zanger), die ook Schemerwereld vertaalde. Wat de vertaling betreft maakt het dus helemaal niet
uit welke versie je ter hand neemt. Bij de paarse versie en de hardcover worden 22 boeken en 13 pockets van dezelfde
auteur genoemd: van Carrie tot De Duistere kant. In de Deppversie worden er 53 genoemd, tot 2003—Wolven van de
Calla. In de Wegenerversie en de GvA/Bv versie is geen lijst opgenomen. Die twee zijn tevens de dikste boeken, met
478 pagina’s: dat komt door het zetsel, er zijn geen teksttoevoegingen of iets dergelijks. De paarse versie, de
hardcover en de Deppversie hebben er allen 433. Achterin de Deppversie staan nog vijf voorkanten van andere boeken
opgenomen.

Onder dezelfde titel zijn ook deze covers verschenen

Bij bovenstaande uitgave:
ISBN:
90-245-2491-1
90-245-2491-1
90-245-4507-2
9789024559015
De versies met hetzelfde ISBNnummer zijn gelijk aan elkaar, alleen heeft een versie in zilver metalic letters Stephen
King vermeldt staan, terwijl de andere versie deze in matgroen heeft. Alle versies gebruiken dezelfde vertaling uit
1990.

Maar hoe een boek er ook uitziet, Tweeduister is gewoon een boek dat je gelezen moet hebben!

