Kings Things uitgelicht september 2006
Uitgelicht
De nieuwe rubriek werd goed ontvangen door de fans, en de wens is dat we hier mee doorgaan. Zo gezegd, zo
gedaan! 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, en deze worden in ‘Uitgelicht’ 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: Bezeten Stad
De inhoud en specifieke informatie van de verhalen die in het boek staan vind je compleet terug op de boekpagina’s.
Er zijn diverse uitgaven, maar deze keer belichten we de uitgave met het jongetje voorop.
Voorkant cover: Voor alle drukken is de voorkant gelijk gehouden. De kleuren zijn hetzelfde, zowel voor de foto van
het jongetje als de letters.
De rug: (zie foto): Ook de ruggen zijn hetzelfde gehouden qua lettertype en auteurnaam. De logo’s zijn wel
verschillend. Tot en met de 3e druk wordt ISBN 90-240-1008-3 gebruikt en staat de V van uitgeverij Veen achterop.
Vanaf de 5e druk heeft het boek ISBN 60-245-1048-1. De 5e druk heeft een dicht wit blok met een ’streepjes L’, de 6e
druk heeft een dicht wit blok met een dichte zwarte L achterop. Er is een 12e druk bekend met een open poema. De
laatste drie zijn allen van uitgeverij Luitingh.

Achterkant cover: De achterkanten
voor de 1e, 3e en 5e druk zijn gelijk.
Dit geldt ook voor de 6e en 12e druk.
Het verschil is goed te zien, de
flaptekst voor de laatste twee is een
stuk korter, maar is dezelfde tekst
die onderaan bij voorgaande drukken
is te vinden.
1e en 3e druk
ISBN 90-240-1008-3,
uitgever L.J. Veen
Achterzijde onderaan
‘Veen, Uitgevers’ en
vermelding ISBN

5e druk
ISBN 60-245-1048-1
uitgever Luitingh
Achterzijde onderaan
open L logo en
‘Uitgeverij Luitingh’

6e druk
ISBN 60-245-1048-1
uitgever Luitingh
Achterzijde onderaan
‘Uitgeverij Luitingh’

12e druk
ISBN 60-245-1048-1
uitgever LuitinghSijthoff
Achterzijde onderaan
‘Uitgeverij LuitinghSijthoff’ en
barcodeblok.

Inhoud:
Bij de eerste druk worden nog geen eerder uitgegeven boeken vermeld.
Bij de derde druk worden 4 boeken genoemd (tot en met Christine), bij de 5e druk zijn dit er al 13
(tot en met Ik weet wat je wilt). In druk 6 staan 15 boeken genoemd (tot en met De Talisman) en
in de 12e druk is de lijst aangegroeid tot 34 boeken (tot en met Dolores Claiborne).
Alle boeken hebben het gelijke aantal van 440 pagina’s.
De vertaling voor alle uitgaven is van W. van Manchius.
Behalve de omslag en de lijst met eerder uitgegeven boeken zijn er eigenlijk geen verschillen.

Onder dezelfde titel zijn ook deze covers verschenen

Bij bovenstaande uitgaven:
Bezeten Stad met 90-245-0471-6, 90-245-1708-7 en 90-245-5999-5 zijn hardcovers met omslag.
Daarmee is Bezeten Stad het eerste boek van Stephen King waarvan in Nederland drie hardcovers zijn
uitgegeven. 90-245-0471-6 is moeilijk aan te komen, zeker met omslag. Als je die in je verzameling
hebt: deze is rond de 30 euro waard. 90-245-1708-7 ligt zo rond de 15 euro, daar is nog steeds goed
aan te komen. 90-245-5999-5 ligt deze maand in de winkels! Zie ook de special in deze Kings Things.
90-245-4609-5 is uitgegeven in dezelfde stijl als de Donkere Toren boeken. Het boek is (mede door
Vader Callahan) erg met de Donkere Toren verweven (zie ook de special)

