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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: Danse Macabre
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:
90-6213-844-6 Loeb 1e druk oktober 1986 (vrouw met spinnenweb)
90-6213-844-6 Loeb 2e druk januari 1988 (schedel en spin)
90-6213-844-6 Loeb 3e druk april 1989 (handen die een tv vasthouden)
90-6213-844-6 Reprinter (aangevallen vrouw)

Voorkant cover:
Al diezelfde ISBN-nummers en verschillende uitgevers maken het niet gemakkelijk voor de verzamelaar. We
zijn dus blij met de verschillende covers. Loeb is begonnen met de uitgave van een gillende dame die vast zit
in een spinnenweb. Vervolgens kwam een zwarte uitgave met waarop een schedel, schrijfveer en spin te zien
zijn. Daarna volgde de uitgave van knokige handen die een kapotte televisie waarop een oog ligt vasthouden,
en waarin een schedel en gekleurd masker zijn te zien. Reprinter maakte de felgekleurde bordeauxrode
uitgave met de angstige vrouw die wordt vastgegrepen door iemand met handschoenen.

De rug (zie foto):
Het rijtje afgaand, zien we de Reprinter versie aan de linkerkant. Het is duidelijk dat het formaat wat groter
is dan dat van de anderen. In witte letters Stephen King, in oranje de titel. Een wit blokje met de R om de
uitgeverij aan te duiden. De 1e druk van Loeb heeft een groenige achterkant, met daarin in gele letters de
auteurnaam, en in lichtgroen de titelnaam en uitgeverij (het groene cirkeltje is een sticker die normaal niet
op de uitgave zit). De 2e druk heeft een zwarte achterzijde, met in oranje de auteurnaam, in lichtgroen de
titel en in het wit de uitgeverij. De 3e druk heeft op de rug de naam Stephen King in blauwe letters staan, de
titel in groen en in wit de uitgeverij. Opvallend hierbij is dat voor de uitgeverijnaam telkens een ander
lettertype is genomen.

Achterkant cover:
Alle versies van Loeb, hebben dezelfde korte flaptekst. Het lettertype van de 1e druk ten opzichte van de 2e
en 3e druk verschillen wel met elkaar. Reprinter heeft exact dezelfde tekst gebruikt. Behalve de flaptekst is
de verdere ruimte bij alle boeken leeg gelaten (geen barcodes, uitgeverijen of ISBN-nummers).

1e druk
ISBN 90-6213-844-6
Uitgeverij Loeb

2e druk
ISBN 90-6213-844-6
Uitgeverij Loeb

3e druk
ISBN 90-6213-844-6
Uitgeverij Loeb

1e druk
ISBN 90-6213-844-6
Uitgeverij Reprinter

Inhoud:
Alle boeken hebben allen 397 pagina’s en eindigen met een nawoord van de schrijver en twee
appendixen (films en boeken die King belangrijk vond voor de ontwikkeling van het horrorgenre). Er
zijn hierin geen verschillen aan te duiden.

Onder dezelfde titel is ook deze cover verschenen

Bij bovenstaande uitgave:
ISBN: 90-6074-764-X In den Toren
In den Toren pockets bracht in 1992 een pocket uit. Voorop is een voet te zien, waarop een sieraad
ligt en een vlieg op de grote teen zit. De flaptekst op de achterkant is aangepast en een stuk langer
en er staat een barcode met ISBN-vermelding achterop. De inhoud is precies gelijk aan de eerdere
uitgaven.

Maar hoe een boek er ook uitziet, Danse Macabre is gewoon een boek over
horrorverhalen dat je gelezen moet hebben!

