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The Stephen King Collectibles

Een vaak gehoorde kreet binnen de Stephen King-gemeenschap: “Er is in ons land weinig animo voor gelimiteerde Nederlandse hardcoverboeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. Hoe anders is het in Engeland (UK) en
in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no
time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars… Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft… daarom laat ik je graag eens
kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de collectible

Danse Macabre
Het eerste non-fictie boek van Stephen King verschijnt in 1981, maar al in 1980 worden 250 Signed Limited
Editions en 15 Lettered Editions, door de uitgeverij Everest House (US), voor het publiek uitgebracht.

Signed Limited Edition
en rechtsonder het
boek gewikkeld in
glassine

De Signed Limited Edition wordt geleverd met een slipcase,
maar zonder dustjacket. Het boek heeft geen illustraties
en is gewikkeld in een ‘glassine wrapper’. Dat is pergamijn,
dun, glad en transparant papier.
En er is een handtekening in het boek geplaatst.
Destijds betaalde je slechts $65,00 voor deze uitgave.
Nu is het zo’n $1.000,00 waard.
Er zijn ook 35 ongesigneerde Publisher’s Copies uitgebracht, niet voor het publiek, maar mocht iemand deze
toch nog willen bemachtigen, hij kost zo’n $500,00.
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The Stephen King Collectibles
De lettered Editions (A-O) zagen er hetzelfde uit, alleen
werd het nummer vervangen door een letter. De prijs bij
uitgifte is onbekend, de waarde is nu zo’n $2.000,00.

Lettered Edition met daaronder de signeerpagina

Signeerpagina Signed Limited Edition

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel

Terminologie:
Slipcase: Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Dustjacket: Een stofomslag om het boek.
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition, dat is
gesigneerd door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
Lettered Edition; Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter
(bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
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