Kings Things uitgelicht mei 2008
Het laden van deze pagina kan even duren....

Elke maand bekeken we een of meerdere boeken van Stephen King, of met een verhaal van Stephen King erin.
Omdat er veel lezers zijn die meerdere exemplaren van eenzelfde boek willen hebben, is het handig de
verschillen te kennen. Zij sparen bijvoorbeeld de verschillende ISBN-nummers of met verschillende covers. Of je
kunt deze informatieve gebruiken om naar een bepaald verhaal te zoeken dat niet is opgenomen in een van de
andere boeken. Daarom bekijken we onder de leden van de fanclub welke verschillende uitgaven en
bijzonderheden we hebben, die dan in ‘Uitgelicht’ worden vermeld. Dit is de afsluitende aflevering van deze
serie, en deze laatste keer besteden we aandacht aan:

‘De Donkere Toren serie’
Heel veel mensen zijn onderhand de weg een beetje kwijt in deze serie, er zijn al zoveel boeken verschenen….
Wat hoort nu bij wat? De inhoud en specifieke informatie over het boek vind je ook terug op de boekenpagina’s.
Luiting is ooit begonnen met deze
serie van drie. Herkenbaar aan
vermelding van ‘De Donkere
Toren’ onder de naam van de
auteur. Het stopte na drie delen.
De ISBNnummers zijn:

cover informatie

90-245-1664-1
90-245-1804-0
90-245-1628-5

Toen deel 4 uitkwam is de serie
opnieuw uitgegeven. Omdat King
lang deed over het schrijven van
een vervolg, is dit bij vier delen
gebleven. De ISBNnummers zijn:
90-245-1296-4
90-245-1366-9
90-245-1090-2
90-245-0936-X

Vervolgens maakte men pockets van de eerdere delen.
Ook hier bleef het weer bij vier delen uit de serie. De
ISBNnummers zijn:
90-245-2688-4
90-245-2738-4
90-245-2718-X
90-245-3842-4

King schreef uiteindelijk verder aan de serie, en nieuwe
delen verschenen. Het eerste deel is herschreven en
leest gemakkelijker dan de eerder uitgegeven versie. De
ISBNnummers zijn:
90-245-4791-1
90-245-4625-7
90-245-4635-4
90-245-4645-1
90-245-4587-0
90-245-4628-1
90-245-5214-1
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9789024547913
9789024546251
9789024546350
9789024546459
9789024545872
9789024546282
9789024552146

Bij de serie hoort het boek ‘Het pad naar de Donkere
Toren’ van Bev Vincent met ISBNnummer 90-245-5350-4 .
Het 7e en laatste deel is verschenen met een speciale
inlay van de Fanclub—genummerd tot nummer 300.

En nu de serie compleet is, geeft Luitingh deze uit in een
hardcover midprice editie. Het laatste deel verschijnt in
september 2008 (onder voor behoud).
De ISBNnummers zijn:
9789024526901
9789024527243
9789024527571
9789024527618
9789024527625
9789024527632
9789024527649
In deel 1 staat nu ook het verhaal Kleine zusters van
Eluria, dat eerder in verhalenbundels en Alles is
Eventueel verscheen.
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In april verscheen de comic uitgave ‘De Jonge jaren van
de Scherpschutter’, geheel bij de serie passend. Het
ISBNnummer is 9789024527878 en werd uitgegeven bij
Uitgeverij L - Luitingh - Luitingh Fantasy
Zoals je hopelijk weet is Luitingh ook bezig met
de vertaling van The Concordance van Robin
Furth. Het boek dat De Concordantie gaat heten,
vertelt je alles over de Donkere Toren serie en is
een gemakkelijk naslagwerk om ook de
achtergronden te achterhalen. Luitingh wordt
erbij geholpen door een zestal fanclubleden. Het
ligt in de bedoeling van de uitgever om deze
vertaling in oktober uit te geven. Of deze ook
dezelfde look als de midprice editie mee zal
krijgen is afwachten, maar wij hopen van wel!
Hiernaast een idee hoe het zou kunnen zijn...

* Met een ECI uitgave wordt bedoeld dat er op
de pagina met gegevens staat vermeld dat het
een licentie uitgave is van ECI.

Dat er veel verbanden zijn tussen de ‘gewone’ boeken en de Donkere
Toren serie heb je vast al wel ontdekt. Voor het gemak verwijzen we
je hier naar de boeken met een link naar de Donkere Toren.

Wist je dat er op de
website een special is
terug te vinden over De
Donkere Toren serie?
Alle verbanden tussen
de
boeken
(zoals
hiernaast
afgebeeld
maar ook vertellend
over
de
andere
boeken), maar ook
meer over de art in de
boeken, films, muziek,
FAQ’s, en wallpapers
zijn er te vinden!
De special vind je hier!

