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Movie Mistakes 

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: Huh...hier gaat iets mis... 
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken. Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel 
zie je de hele cameracrew staan. 

Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in King-films. Misschien heb je ze zelf gezien? Misschien 
ga je nu juist de film nog eens kijken om te zien of jij hetzelfde foutje ziet. Er is veel te ontdekken; kom, ga met 
ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan…  

Door Mim 

Hearts in 
Atlantis 

Korte inhoud van de film: 

Als een vreemde man boven hen komt wonen, verandert het leven van een alleenstaande 
moeder en haar zoon drastisch. 

• Wanneer Anthony Hopkins tegen de jongen praat, zit deze voor een spiegel. Je ziet 
Anthony tegen hem praten maar in de reflectie van de spiegel klopt dat wat je ziet 
en hoort niet met elkaar. 

• Feit foutje: Aan het eind van de film rijd Bobbie weg op zijn Schwinn Phantom. Hier is de film gedraaid, want 
de standaard zit aan de rechterkant van de motor. En die hoort aan de linkerkant van de motor. 

• Wanneer je Bobby ziet zitten aan de keukentafel, luisterend naar zijn moeder die loopt te mopperen over hoe 
zijn vader hen heeft achtergelaten, liggen zijn armen op de tafel. In de volgende scène houd hij zijn armen 
opeens voor zich met zijn nieuwe biebkaart in de hand. 

• Wanneer Bobby afscheid gaat nemen van Carol zie je haar silhouet door een bedlaken heen. Ze pakt een  
kledingstuk uit de mand, tilt dit een stukje op, maar laat haar armen zakken wanneer Bobby dichterbij komt. In 
de volgende scène zie je dat ze naar Bobby kijkt met haar lege handen in de lucht. 

• In de scène waar Ted Carols arm verbindt, zie je een kegelvormige lamp achter Bobby. In de volgende scène is 
deze verdwenen. 

• Nadat Carol in elkaar geslagen is zit ze met haar rug tegen een koffer. Maar in elke scène zie je dat haar haar 
en haar strikken elke keer anders zijn. 

• Het moment dat Bobby Carol naar huis draagt nadat ze in elkaar is geslagen, is haar shirt niet bij haar rok inge-
stopt en zie je haar huid. Maar zodra Ted aan de slag gaat met haar arm, zie je dat ze een hemd aanheeft dat 
keurig ingestopt is. 

• Aan de kant van de rivier waar Carol word geslagen, valt op een gegeven moment haar boek in het water en 
valt dan dicht. Maar een paar seconden later zie je het opengeslagen drijven. 

• Wanneer Bobby zijn moeder smeekt om te mogen werken voor Ted, zegt ze ja en knoopt de schort om haar 
middel vast. Maar in de volgende scène zie je haar weer opnieuw haar schort om doen. 

• In het begin van de film zie je Bobby, Carol en Sully rennen door baseballvelden richting het meer. Carol heeft 
niks in haar handen, maar een scène verder heeft ze een witte zak in haar hand. 

• Bij de scène dat Bobby en Ted de Poolhal uitkomen zie je ze rennen door de regen om een taxi te halen die 
verderop staat. Ondanks dat het erg regent zijn toch de ramen van de taxi naar beneden. En als je goed kijkt, 
zie je dat de regen eigenlijk alleen maar valt net voor de camera langs. 

• Wanneer Bobby en Carol lastig worden gevallen door de pestkoppen, kijk dan naar het kapsel van Carol. Zie je 
dat dit keer op keer verandert? 

• In de eerste scène leest Bobby de krant voor aan Anthony; de krant is helemaal open maar zodra de camera van 
positie verandert, is de krant ergens onder geschoven. Maar dan verandert de camera weer en is de krant weer 
helemaal opengeslagen. 
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