Kings Things uitgelicht maart 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: De Vervloeking
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 uitgave met het hoofdfoto en het halve hoofd.
Er zijn zoveel verschillende uitgaven van deze twee covers in omloop, dat het voor de verzamelaars moeilijk is
deze te onderscheiden. Daarom vergelijken we:
De hoofdfoto:
1. ISBN 9085160219— geen druk/jaartal- PforPocket (PfP- imprint van Bruna)
2. ISBN geen— geen druk/jaartal- Special Books (SB- imprint van Bruna)
3. ISBN geen— geen druk/jaartal- Best Selling Books (BSB- imprint van Strengholt’s)
Het halve hoofd:
4. ISBN: 9022983072—2e druk okt 1997– AW Bruna
5. ISBN: 9044923609– 12e druk aug 2000– Zwarte Beertjes pocket (imprint van Bruna)
Voorkant cover:
De hoofdfoto: Allen laten in grote rode letters de titel van het boek zien, met een röntgenfoto van een hoofd in
blauw afgedrukt. Een zwarte achtergrond, en onderaan in het wit een korte—voor elk boek gelijke– flaptekst
met vermelding van de verfilming. De pocket heeft in mat grijze letters Stephen King staan, de BSB heeft deze
in zilveren letters en de SB heeft deze in zilver-metalic kleur. Onder de naam staat bij elk boek in het wit het
pseudoniem dat King gebruikte voor dit boek: Richard Bachman. Andere verschillen zijn dat bij de BSB in het
wit de imprint staat vermeld onder de titel, zo ook bij SB. Bij de pockets staat er niets.
Het halve hoofd: De cover toont een paars/roze achtergrond met in blauw/grijs een man voorop met een half
aangevreten gezicht. Stephen King staat in zilveren letters bovenaan, omrand door rood. Vlak daaronder weer
de vermelding van zijn pseudoniem. De Vervloeking bij beiden in rood, met de letters Thinner die van dik naar
dun overgaan. Onderaan een korte flaptekst en vermelding van de verfilming. Hier zijn de covers exact
hetzelfde, op de vermelding van Zwarte Beertjes bij de pocket na en de wat lichtere, meer paarse kleur van de
2e druk in vergelijking tot de meer grijzere kleur van de pocket.
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De rug (zie foto):
De stijl van de rug is hetzelfde gehouden: eerst de foto die ook de cover toonde, daaronder in witte letters
Stephen King, en daaronder in rood de boektitel. De logo’s zijn voor elk boek anders. De ruggen van de
hoofdfoto editie zijn zwart, die van het halve hoofd zijn blauw.
Achterkant cover:
De hoofdfoto: De achtergrond is lila bij alle boeken. Elk heeft een Barcode met nummer eronder. De pocket
draagt in het barcode vak ook het ISBNnummer. Het BSB boek heeft links naast de barcode ook het BSBlogo, SB
heeft dit ook met het eigen logo. Zowel het BSB als SB hebben hetzelfde barcodenummer!
Het halve hoofd: Ook hier is de achtergrond lila gekleurd en zijn er weinig verschillen. De zwarte beertjes
pocket heeft op de barcode, waarin ISBN, barcode en nummer staan, ook een lezend beertje liggen, en een
zwart blok waarin Zwarte Beertjes wordt vermeld.
De flapteksten zijn qua inhoud voor alle boeken exact gelijk. Geen verschillen in lettertypen of tekst. Alleen
voor de pockets zijn ze wat in elkaar geschoven, en bij de 1e druk is een grotere regelafstand genomen.

geen druk
ISBN 9085160219
uitgever P for
Pocket

Geen druk
geen ISBN
uitgever Best
Selling Books
barcode hetzelfde
als SB uitgave

1e druk
oktober 1979
ISBN 9022983072
uitgever AW Bruna. Nadruk op verfilming: Thinner.
Meer ruimte voor flaptekst, deze is met een grotere
regelafstand opgenomen.

Geen druk
geen ISBN
uitgever Special
Books
Barcode hetzelfde
als BSB uitgave.

12e druk
augustus 2000
ISBN 9044923609
uitgever Bruna (zwarte beertjes serie) Nadruk op
verfilming (Thinner) en afwijkend blok om barcode.

Inhoud:
Alle boeken hebben 253 pagina’s spannend leesvoer te bieden en zijn opgedragen aan de vrouw van de auteur: ‘Voor
mijn vrouw, Claudia Inez Bachman’. Het enige verschil is de boekreclame achterin. Er wordt niet verwezen naar andere
uitgaven van King of Bachman (De Vervloeking is de enige titel van King waarvoor Bruna de rechten heeft). Achterin
staan de volgende titels/schrijvers (in deze volgorde) vermeld:
De hoofdfoto:
PfP: Ira Levin/Rosemary’s zoon, Gabrielle Lord/Vlijmscherp, Ira Levin/Sliver
SP en BSB editie: David Ambrose/Hersenspel, Robin Cook/Ademnood, Tom Clancy/Op-Center: daad van terreur
Het halve hoofd:
1e druk: Gabrielle Lord/Door merg en been, John Sandford/Zieke geest, John Katzenbach/De schaduwman.
12e druk: Ira Levin/Rosemary’s zoon, Ira Levin/Sliver, Gabrielle Lord/Vlijmscherp

Onder dezelfde titel zijn ook deze covers verschenen

ISBN: 90-229-5446-3

90-229-8070-7

90-229-7753-6

90-449-2360-9

9789046111611

Voor de duidelijkheid is door de grootte van de cover aangegeven of het een paperback of pocket betreft.
ISBN 90-229-5446-3 is ook uitgegeven met een losse omslag, zoals later werd gebruikt voor het boek met ISBN
90-229-7753-6. ISBN 90-229-5446-3 is ook uitgegeven met een buikbandje. Op het boek staat Richard Bachman,
op het bandje wordt aangegeven dat het om Stephen King gaat.

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

Wist je dit?
In het boek zijn recepten opgenomen die voorkomen in boeken. Van Stephen King staan er
twee recepten vanuit het boek "De Vervloeking". Een voor gegrilde citroenkip en eentje
voor Wilde Aardbeientaart. In het boek staan ook korte stukjes tekst uit het boek, zodat
blijkt waarom voor het recept is gekozen. Meer informatie vind je hier.

