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Uitgelicht
We merken dat er toch een toenemend aantal fans is onder de lezers, die net zo gek zijn
als wijzelf, 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 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:

‘Silver Bullet (het uur van de weerwolf)’
De inhoud en specifieke informatie van de verhalen die in het boek staan vind je compleet
terug op de boekpagina’s.
We bekijken de volgende uitgaven:
Eerste druk Luitingh paperback 1986 ISBN 6024510619
Tweede druk Luitingh pocket 1990 ISBN 9024516668
Eerste druk Piramide Fantasy paperback 1995 ISBN 9025409555
Vierde druk Luitingh Poema pocket 1999 ISBN 9024535301

Voorkant cover:
Alle versies vermelden de subtitel: Het uur van de weerwolf voorop de kaft. In 1986 begon men
met een mooie kwaliteit zwarte omslag met een maan achter de bomen. Een kogel fungeert als
de letter i in Silver. De auteurnaam is in wit, met blauw om geven en daar omheen een rood
randje. De titel is in grijs, en een rode omranding. Op de kogel is een schittering in wit
aangegeven. Daarna kwam de zwarte pocket met de auteurnaam in zilver in 1990 en ook hier
weer een maan, en een wolf en een kogel met een schittering als de letter i, dit keer in een
knalroze titel. De subtitel is wit. Bij de groene versie, waarop een man te zien is die in een wolf
verandert bij volle maan op een landelijke achtergrond is de auteurnaam blauw/paars met een
witte omlijsting. De titelnaam is metallic rood met geel omrand en de subtitel is in grijs met een
zwarte rand. De laatste versie uit 1999 laat een kruis zien op een paarse gevlekte achtergrond en
een kogel die door de titel heen schiet. De auteurnaam is rood met een gele rand, de titel is
geel.

De rug (zie foto):
De eerste editie heeft witte letters Stephen King op de rug, in lichtgrijs de titel en de L van
Luitingh onderaan. De tweede uitgave heeft in wit de auteurnaam en in roze de titel van het
boek. Een open poema in wit. De derde, en groene uitgave heeft in witte letters de auteurnaam
en in metalic rood en geel de titel. Het logo van Piramide onderaan. De afbeelding van de
voorzijde loopt door op de rug naar de achterkant. De laatste versie laat het poema logo
bovenaan zien, de auteurnaam in rood met geel omrand, een gedeelte van het kruis en de
titelnaam in lichtgeel. Onderaan is een kogel te zien.

De achterzijde:
De 1e druk laat dezelfde letters zien als de voorzijde. De witte flaptekst start met een zin in
hoofdletters. Onderaan is vermeld dat het verhaal is verfilmd door Dino de Laurentiis. Onderaan
vermelding van Uitgeverij Luitingh. De zwarte pocket (2e druk) heeft op de roze titel na dezelfde tekst
als de 1e druk in wit en vermeld de verfilming van het verhaal. Onderaan staat Uitgeverij LuinghSijthoff. De groene versie heeft de auteurnaam in wit, in geel de titel en de eerste zin van de flaptekst
is in grijs. De flaptekst is aangepast ten opzichte van de eerdere drukken en een barcode in een geel vak
ontsiert het midden van de achterflap. Onderaan Piramide Fantasy in wit. De poemapocket is ook op de
achterzijde paars gevlekt en heeft het poema logo links bovenaan. Ernaast in wit een zin uit het boek. In
het geel de flaptekst die ook op de eerste twee uitgegeven versies waren te zien. Een barcode blok in
wit staat rechts onderaan.

1e druk Luitingh
paperback 1986 23x15 cm
ISBN 6024510619
Stevige kwaliteit met wit papier

2e druk Luitingh
pocket 1990 18 x 11,5 cm
ISBN 9024516668

1e druk Piramide Fantasy
paperback 1995 21,5x14 cm
ISBN 9025409555

4e druk Luitingh Poema
pocket 1999 18 x 11,5 cm
ISBN 9024535301

Inhoud:
Silver Bullet (het uur van de weerwolf) is een van de weinige Nederlandstalige uitgaven die
tekeningen bevat. Ze zijn zwart-wit en van de hand van Berni Wrightson. Elk van de hierboven
genoemde uitgaven heeft deze tekeningen. Het boek is ingedeeld per maand, en elke maand heeft
een tekening meegekregen. Als afsluiting is aan het einde van elk hoofdstuk nog een kleine tekening
opgenomen. Alle drukken hebben 127 pagina’s en dezelfde indeling. Bij alle versies is dezelfde
vertaling gebruikt van Margo Bakker uit 1986 en staat de opdracht ‘Ter gedachtenis aan David Grubb
en alle zaligen’. In dat opzicht zijn alle boekjes dus gelijk.
De 1e druk vermeldt uitgaven van Carrie t/m Het, de 2e druk van Carrie t/m Het Teken van Drie en
pocketedities van De Aap t/m Vlucht naar de Top. De versie van Piramide geeft geen titellijst van
eerder verschenen boeken, en de 4e druk geeft een titellijst van Carrie t/m Vel over Been.
In alle boekjes is hetzelfde nawoord van Stephen King opgenomen.

Maar hoe een boek er ook uitziet.., Silver Bullet is weer een boek
van Stephen King dat je gewoon gelezen moet hebben!

