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Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.  

 

 

 

Aantal 

2  Silver Bullet 

Korte inhoud van de film: 

De angst begon in januari, bij het licht van de volle maan... Het eerste slachtoffer was een man die met opengereten 
keel werd gevonden in de sneeuw. Een maand later werd een vrouw in haar slaapkamer aangevallen. Dan begint het 
ongelofelijke: iedere keer als het volle maan is, vallen er nieuwe slachtoffers. Niemand weet wie de volgende zal zijn. 
Maar één ding is zeker. Als het volle maan wordt, heerst er een panische angst in het plaatsje Tarker's Mills. Bij het 
huilen van de wind hoor je angstaanjagend gegrom. En overal zie je de sporen van een gruwelijk monster... 

Fouten: 

• In de film zit een behoorlijke tijdskloof. In het begin van de 
film wordt namelijk aangegeven dat alles start in het voor-
jaar van 1976 en de hele zomer overbrugt. Maar op het eind 
van de film, in de laatste scène, is het de avond van Hallo-
ween, en deze valt op 31 oktober.  

• Tevens zie je na de scène waarin Milt Sturmfuller is ver-
moord, een verkoper bij het benzinestation een lokale krant 
lezen met de datum: 8 september 1980. 

 

 

 

Movie  Mistakes    Door Mirjam 

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... 
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