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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles

Een vaak gehoorde kreet binnen de ‘Stephen King gemeenschap’: “Er is in ons land weinig animo voor de
gelimiteerde Nederlandse hardcover-boeken 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, zijn deze binnen 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

Full Dark, No Stars
In 2010 brengt Cemetery Dance (US) de verzamelbundel Full Dark No Stars (Aardedonker zonder sterren) uit.
Deze bundel werd in drie verschillende edities uitgebracht en er werkten verschillende illustratoren aan dit
project mee. Glenn Chadbourne, Jill Bauman, Alan M. Clark, Vincent Chong en Tomislav Tikulin maakten
prachtige illustraties. Voor $75,00 kocht je een Gift Edition (1750) met slipcase.

Gift Edition

Volledige dustjacket
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The Stephen King Collectibles
De Signed Limited Edition (750) werd in 2011 uitgebracht en kostte $350,00. Deze editie was gesigneerd
door Stephen King en zat in een traycase.

Signed Limited Edition

Signeerpagina Signed Limited Edition
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The Stephen King Collectibles
De Lettered Edition (52) kostte $1.500,00 en zit in een prachtige case! Uiteraard is deze gesigneerd door
Stephen King, maar ook door de vijf eerder genoemde illustratoren. De case kan met een slotje aan de
voorkant geopend en afgesloten worden. Het boek ligt verzonken in de case en de binnenkant is afgewerkt
met goudkleurig satijn.

Lettered Edition
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The Stephen King Collectibles

Vele edities werden voorzien van een remarque door
Glenn Chadbourne. De Gift Edition is nu ongeveer
$150,00 waard, de Signed Limited Edition $600,00 en
voor de Lettered Edition moet je $2.000,00
neertellen.

Hierboven de signeerpagina van de Lettered Edition en
hieronder v.l.n.r. de Lettered Edition, de Signed Limited Edition
en de Gift Edition
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The Stephen King Collectibles
Ten slotte bestaan er nog 100 exemplaren van uitgeverij Scribner (US) uit 2010.
Leden van The Science Fiction Book Club (https://www.sfbc.com/) kregen middels een mail de mogelijkheid
om een gesigneerde hardcover-uitgave aan te schaffen voor de prijs van $43,99. De artiesten waren Erich
Hobbing, Rex Bonomelli en Jeff Bark.
Het is geen uitzonderlijke collectible, maar wel één met een handtekening en schaars.

Mijn exemplaar de Gift Edition van Cemetery Dance (US)

Terminologie:
Slipcase: Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase: Box waar je het boek in legt, ter bescherming.
Dustjacket: Een stofomslag om het boek.
Gift Edition: Een ‘opstap’ exemplaar, niet genummerd en niet gesigneerd (of alleen door de artiesten die
de illustraties verzorgen) in een grote oplage.
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.
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek
getekend.
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