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Secret Window 

Korte inhoud van de film: 

Een schrijver, Morton Rainey, heeft zich na zijn echtscheiding teruggetrokken in zijn  
buitenverblijf aan de oevers van Tashmore Lake. Op een dag verschijnt zijn alias, John Shooter. 
Hij zegt: "Jij hebt mijn verhaal gestolen." Een ingewikkeld spel van beschuldigingen begint.  
Morton tracht de man ervan te overtuigen dat dit echt niet het geval is, en probeert hem het 
originele verhaal te laten zien, dat een jaar eerder geschreven is dan Shooter's verhaal. Op de 
één of andere manier lukt het hem echter niet het origineel te vinden en beginnen er vreemde dingen te gebeuren... 

• In de openingsscène sluit Mort de deur van zijn jeep, net voordat hij de hotelkamer in gaat. Je hoort het geluid 
van de dichtslaande deur en je ziet het ook in de achteruitkijkspiegel. Maar als de camera draait, staat de deur 
van de jeep gewoon open.  

• Wanneer Mort probeert uit te vogelen wat hij wil schrijven, zit hij met zijn handen in het haar en zit het alle  
kanten op. Hij loopt naar de stoel, zijn haren nog steeds in de war en gaat zitten. In de volgende scène zie je 
een close-up van zijn gezicht en is zijn haar keurig gekamd. 

• Op het moment dat Mort op het kantoor van Ken vertelt over John die hem lastig valt, drukt Ken de rechterkant 
van de schaakklok in om hem te starten. Daarna drukt Mort de linkerkant in, oftewel zijn rechter om de klok te  
stoppen. Zodra de camera wisselt naar het oogpunt van Mort, is de linkerkant omhoog en de rechterkant naar 
beneden. Dan drukt Ken de linkerkant naar beneden om de klok te starten, terwijl eigenlijk de rechterkant  
ingedrukt had moeten worden.  

• Wanneer Mort naar Amy toeloopt, nadat hij haar nieuwe vriend heeft vermoord, zie je in de scène dat er op de 
schep geen bloed zit. Heel vreemd, omdat hij daarmee het gezicht van de jongen heeft bewerkt. 

• Wanneer Shooter Mort tegen de boom aandrukt waar de schep tegenaan staat, kan je zien dat deze van rubber 
is. Dit omdat de schep om de nek van Mort heen buigt.  

• In de scène waarin Mort 
twee lijken vindt in zijn Jeep, 
zie je hem omdraaien en ziet 
hij een eekhoorn in de boom. 
Vervolgens zie je hem flauwval-
len, richting zijn linkerzij. Maar 
zodra we in de volgende scène 
zijn, zie je dat hij op zijn rech-
terkant is gevallen.   

• In de scène waarin Mort 
op de bank zit met de tafel 
voor hem, zie je een blikje 
drank op de tafel staan. Dit 
verandert in elke scène van 
plek.  
 

 

 

Door:  Mim Movie  Mistakes 
Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: 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 verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien 
heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken 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... 

Aantal 
Fouten:  
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• Wanneer Mort op een bepaald moment een asbak tegen de muur aangooit, lijkt het gat op een soort gebroken 
hart. Zodra we het gat weer zien, lijkt het meer op een rechthoek.  

• Bijna in het begin van de film belt Mort naar Amy. Er ligt een horloge op de tafel en dat ligt de ene keer plat en 
de andere keer op zijn zij.  

• Wanneer je Amy ziet die probeert te ontsnappen aan Mort in haar auto, zie je dat ze met haar voeten probeert 
de pedalen in te trappen. Als je goed kijkt, zie je dat de pedalen niet van haar type auto zijn. Ze rijdt in een 
Saab maar de pedalen zijn niet van dit merk. 

• Wanneer Mort en Shooter aan het praten zijn op het pad bij de snelweg, kan je een cameraman zien een eindje 
verderop achter Shooter. 

• Als je het UPS-busje weg ziet rijden nadat dit een pakje heeft afgeleverd, zie je de camera en de crew  
gereflecteerd in de zijkant van het busje.  

• Wanneer Mort in zijn huis op zoek is naar Shooter opent hij een kast en loopt vervolgens daarvan vandaan. Maar 
elke keer als je de deur weer ziet in andere scènes, zie je dat deze van positie verandert.  
Open, bijna dicht, weer ver open etc.  

• Als Mort probeert te verbergen dat hij rookt voor zijn schoonmaakster, zie je drie keer zijn sigaret.  
Maar in de derde scène is de sigaret aardig minder opgebrand dan in de tweede scène. 

• Op de veranda heb je drie verschillende scènes met de steen op het script. Alleen verandert in elke scène de 
plek waar de steen ligt.  

• Wanneer Mort in de keuken zit met zijn sandwich, zie je de druppende keukenkraan. Mort praat even tegen Chi-
co en loopt dan naar de bank. Even later zie je hem teruglopen naar de keuken en hangt er een keukendoek over 
de kraan heen die er daarvoor nog niet was.  

• Mort gooit de hoed van Shooter over de telefoon. Op dat moment is de hele telefoon bedekt. Maar in de  
volgende scène, als de telefoon overgaat, zie je opeens het snoer van de telefoon onder de hoed uitkomen. 
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