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De feestdagen komen met rasse schreden dichterbij… Er wordt gediscussieerd
over zwarte pieten (dat wordt ook al traditie) en of we een kerstboompje in huis
willen om de King-cadeauboeken onder te leggen, of toch maar niet… Terwijl dat
gaande is, hielden wij gewoon een supergezellig Dollarbaby Film Festival in Rijen.
Je vindt een fotoverslag van de dag in deze Kings Things terug. En natuurlijk werd
deze Kings Things weer in elkaar gesleuteld, maar zoals je kunt zien moet je er
wel twee maanden mee doen, want ook wij houden even rust.
In deze Kings Things vind je ook de plot van het nieuwste boek van King, dat in
2018 uitgegeven wordt. Daarnaast is er weer een nieuwe prijsvraag en hebben we
prachtige boeken van Shirley Ann van Wingerden die je kunt winnen! Als klap op
de vuurpijl mogen we ook een kort verhaal van haar publiceren! Het eerste deel
van haar spannende verhaal ‘Djin’ vind je in deze Kings Things en eind januari
volgt de rest. Je vindt naast het laatste nieuws ook weer een nieuwe aflevering
van News from the Dead Zone en Luckey Quarter, er zijn boek– en filmrecensies
te lezen en er zijn weer prachtige illustraties van onze Martine. Ook lees je waarom het ratten moesten zijn in de verfilming van 1922.
Rest ons om je heel fijne feestdagen toe te wensen. Hopelijk ligt er een Stephen
King-cadeautje voor je onder de kerstboom of verpakt in die surprise….
Overigens: boeken, poppetjes en boekenleggers zijn verkrijgbaar in de Fanclubshop of bij boekwinkeltje Stephen King Fans!
We wensen iedereen dat je in goede gezondheid 2018 mag ingaan met vrienden
en geliefden om je heen. Ons zie je pas in 2018 weer terug dus, maar op facebook
houden we je intussen natuurlijk op de hoogte van alle nieuwtjes!
Fijne feestdagen!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2430 fans
1994 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag naar keuze op rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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The Outsider

1 april! Kikker in je bil!

Hier is de plot van King’s nieuwste boek!
Bron: Kristina Wright

We hebben opwindende informatie over het nieuwe Stephen King boek! Eerder dit jaar kondigde de productieve auteur aan dat hij werkt aan een nieuw boek getiteld The Outsider,
waarover hij niets onthulde, behalve dat het in 2018 zal verschijnen. Fans zijn sinds die tijd
aan het speculeren of het misschien een nieuw boek in de Mr. Mercedes-reeks zal zijn of
dat hij misschien terugkeert naar horror. Met een titel als The Outsider kun je alle kanten
op. Kings uitgever heeft nu de plot van The Outsider vrijgegeven en wij hebben enkele details om onze belangstelling te wekken!
Lees het allemaal hieronder:

Cover to be revealed

Een afschuwelijke misdaad. Een verwarrend onderzoek. Op een moment dat het merk “King” sterker is dan ooit,
heeft hij één van zijn meest verontrustende en onweerstaanbare verhalen afgeleverd.
Het geschonden lijk van een elf jaar oude jongen wordt gevonden in een stadspark. Ooggetuigen en vingerafdrukken wijzen onmiskenbaar naar één van de populairste burgers van Flint City. Het is Terry Maitland, honkbalcoach in
de Little League, leraar Engels, echtgenoot en vader van twee meisjes. Detective Ralph Anderson, wiens zoon Maitland ooit heeft gecoacht, geeft opdracht tot een snelle en zeer openbare arrestatie. Maitland heeft een alibi, maar
Anderson en de officier voegen al snel DNA-bewijs toe, passend bij de vingerafdrukken en de getuigen. Hun zaak
lijkt zo klaar als een klontje. Als het onderzoek zich uitbreidt en gruwelijke antwoorden boven water beginnen te
komen, schiet Kings voortstuwende verhaal in een hogere versnelling en genereert het een sterke spanning en bijna
ondraaglijke verwachtingen. Terry Maitland lijkt een aardige vent, maar toont hij een ander gezicht? Wanneer het
antwoord komt, zal het je schokken zoals alleen Stephen King dat kan.
Het klinkt alsof Kings nieuwe boek een mix is tussen mysterie en horror, net zoals Wisseling van de Wacht, het derde boek in de Mr. Mercedes detective-trilogie. Ondanks de nieuwe locatie Flint City, blijft te bezien of The Outsider een voortzetting zal zijn van die serie. Geruchten rond het nieuwe boek hinten op de terugkeer van een
"vertrouwd personage", en de fans discussiëren erover of het wellicht Holly Gibney is, het hulpje van Bill Hodges in
de detectiveserie.
Terwijl we op meer informatie over The Outsider wachten, is er voor fans geen tekort aan nieuwe projecten om
opgewonden over te worden dit jaar. Recent was er Kings samenwerking met zijn zoon Owen aan de roman Sleeping Beauties, en de aankondiging dat er een tweede seizoen van de griezelige Mr. Mercedes serie op AT&T Audience Network van Direct TV. Laten we ook de Netflix verfilmingen van Gerald’s Game en van de novelle 1922 uit de
verhalenbundel Full Dark, No Stars niet vergeten. En dat zijn alleen nog maar de hoogtepunten van de afgelopen
maand!
De meester van de horror — en zijn Constante Lezers — hebben een geweldig jaar. Hoewel hij in september 70 werd, wijst niets erop dat King
het kalmer aan gaat doen, wat inhoudt dat 2018 zeker weer een verrassend jaar wordt in het King multiversum!
The Outsider wordt gepubliceerd op 5 juni 2018 (Amerika)!
Redactie:
Dit is het boek waarvoor The House of Books in Nederland ook de rechten
kocht, gelijk met Schone Slaapters. Dit is bevestigd door HoB, en zij geven aan dat dit bij hen ook voor juni in de planning staat. Uiteraard houden we je op de hoogte via facebook en onze website, waar ook de nieuwe boekenpagina al klaar staat. Uiteraard hebben we onze voelsprieten
uitstaan bij de uitgever, en hopen we op een mooie uitgave die de harten
van fans sneller gaat laten kloppen!
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Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

Extra boek bij Stephen King Fans

Remake Pet Sematary

GRATIS 6e BOEK BIJ JE BESTELLING!
Er zijn weer heel veel nieuwe boeken
en poppetjes in de shop aangevuld,
en de voorraadkast puilt nogal uit.
We willen een beetje ruimte maken!
Daarom krijg je dus nu nog een 6e
boektitel cadeau bij je bestelling van
5 boeken. Elk 5e boek is ook al
gratis: ongeacht de prijzen van de
boeken die je uitkiest, krijg je het
goedkoopste gratis. En nu kun je er
gratis NOG een boek bij uitzoeken:
MAAK JE KEUZE UIT Top Horror: Dolores Claiborne, Desperation, Gloed,
Duistere Kant, Dodelijk Dilemma, Dodenwake, Carrie,
Ogen van Vuur, Duistere Krachten, Schemerwereld,
Noodzaak of Satanskinderen krijg je voor niks! (de uitgave/omslag van het boek kan variëren). Zolang de
voorraad strekt! Misschien heb je deze titels zelf al wel,
maar dan kun je er iemand in je omgeving misschien
een plezier mee doen (en zo misschien een nieuwe
Kingfan werven).

Velen hebben zich ervoor aangemeld, maar Paramout Pictures
heeft beslist dat Dennis Widmyer en
Kevin Kolsch (bekend van de thriller
Starry Eyes) het origineel uit 1989
mogen overdoen. Het script is van
Jeff Buhler, en de film wordt geproduceerd door Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Alexandra Loewy en Steven
Schneider. (bron)

HOE? Bestel 5 boeken (waarvan al 1 gratis), en bestel
via DEZE ADVERTENTIE het gratis 6e boek. Geef bij de
bijzonderheden aan om welke titel het gaat! We nemen
het boek op in het overzicht dat je krijgt gestuurd voor
de betaling van je bestelling, met 0,00 als prijs!!!
(boekwinkeltjes wil een minimale prijs van 0,10 om de
advertentie te kunnen plaatsen).
Ook leuk voor een Sinterklaassurprise of extraatje
onder de kerstboom voor
een
spannende-boekenliefhebber en zeker niet
duur!
boekwinkeltje Stephen King
Fans geeft van alle verkochte boeken en dvd’s altijd
10% aan de fanclub!

Talisman
Josh Boone postte dit storyboard van The Talisman
op Instagram begin november.
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Gwendy’s Button Box, een
boek dat King samen schreef
met Richard Chizmar en dat
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Nederlands, komt nu ook uit
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1 april! Kikker in je bil!

Win een Schone Slaapsters hanger of poster (A0)!
Van The House of Books kregen we
prachtige hangers (heel dik karton, 3Deffect) en posters op A0 formaat (heel
groot en vaak alleen in de boekhandel
te vinden) toegestuurd om weg te geven. En dat doen we dan ook graag in
deze Kings Things!
Stuur voor 20 januari a.s. een foto van
jezelf met het boek Schone Slaapsters
naar fanclub@stephenking.nl. Onder
alle inzendingen verloten wij de posters
en hangers (er zijn er een aantal, dus
zeker de moeite om mee te doen!)

The Stephen King Soundtrack collection
Online kwamen we deze bijzondere collectie tegen. Het zijn de soundtracks
van films: The Stand, Dreamcatcher, The Shining en Firestarter.
Het kost wat ($89.98 ex verzenden) maar dan heb je ook wat, want het is
een gelimiteerde uitgave van maar 1500 exemplaren. De UPC is
030206921083, en de collectie is in november uitgebracht. De versies van
Newton Howard’s Dreamcatcher en W.G. Walden’s The Stand zijn 2-disc
Deluxe Editions geworden, en van Nicholas Pike’s The Shining is er zelfs
nooit een OST (Original Sound Track) uitgebracht, dus dit het het debuut
voor deze film. Tangerine Dream’s Firestarter is voor het eerst in 15 jaar
weer eens verkrijgbaar. Een mooie hommage aan King’s paperbacks met een
24 pagina’s dik boekje erbij, met art van Shawn Conn en notities van schrijver Randall D. Larson. Meer informatie en de mogelijkheid tot bestellen
vind je op deze website.
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Dollarbaby Film Festival

1 april! Kikker in je bil!

Rond 8:30 was de crew al op locatie in Rijen om
alles klaar te maken voor de komst van zo’n 50
festivalbezoekers. Met gevaar voor eigen leven
zorgt Danny ervoor dat we ze zo optimaal mogelijk
te zien krijgen.
Bij de ingang zorgden Peter en Jeroen ervoor dat
iedereen die tickets had gereserveerd ook een gratis lootje kreeg. En verderop in de zaal zorgden de
mannen van Schokkend Nieuws en Vicky en Chrissy
van de fanclub ervoor dat de tafels met de koopwaar netjes werden uitgestald.

Om 10:30 opende de voorzitter dit Film Festival, en werden we in het donker gezet. Gelukkig kon Danny alle goede
knopjes vinden in het donker, en kwamen de eerste filmpjes voorbij.
In de pauzes snelde iedereen
naar de bar, waar wat te drinken of te eten werd gekocht.
Door de ‘snelheid’ aldaar liepen we wat uit, maar daar gaf
eigenlijk niemand wat om.
We genoten met zijn allen van
I am the Doorway, The Things
they left behind, Rainy Season, Harvey’s dream, Otto, My
pretty pony en nog veel meer
van die filmpjes waarvan King
de rechten verkocht voor
maar 1 dollar, en die verder
nergens te zien zijn. Als je precies wilt weten welke filmpjes er voorbij kwamen, kijk dan hier. Daar staan ook de
filmposters en nog meer foto’s van de dag. Vlak voor het laatste blok gaven we bij de loterij veel prachtige prijzen
weg… T-shirts, posters van IT en The Dark Tower en speciale stickers van Wisseling van de Wacht maar ook Advanced Reader Copies, gelimiteerde hardcovers en hele stapels boeken van Books of Fantasy.
Na een dankwoord voor alle medewerkers, en een spontaan applaus van de aanwezige fans, ging
iedereen weer zeer tevreden huiswaarts na deze geslaagde dag!
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Win Zwart Bloed boeken!

1 april! Kikker in je bil!

De eerste drie delen van deze horrorserie kunnen van jou zijn!
Als je meedoet met deze
prijsvraag tenminste :)

boekenleggers

Vorig jaar recenseerden we deze serie al voor je, en ze kregen allemaal een meer dan dikke voldoende. Hier vind
je de recensies in Kings Things van februari Zwart Bloed 1: In mist gevangen, maart Zwart Bloed 2: Engel der wrake en in april Zwart Bloed 3: Familiegeheimen.
We vatten de serie tot nu toe even kort voor je samen: Wie had ooit kunnen denken dat onschuldige dagdromerijen zouden kunnen leiden tot een serie gruwelijke gebeurtenissen in en rond Rotterdam? Anne in ieder geval niet!
Vanaf het moment dat Anne de aantrekkelijke Dion de Winter ontmoet, verandert haar leven drastisch. Hoe komt
het dat hij zoveel van haar weet? Wat wil hij van haar? Zijn je dagdromen privé, of loert er iemand mee naar je
diepste geheimen en verlangens? Monsters bestaan, niet alleen in films of televisieseries. Ze zijn alleen niet zo
makkelijk te herkennen, want ze zien er uit als jij en ik. Anne ondervindt dit aan den lijve in dit spannende verhaal
'In Mist Gevangen'. Engel der Wrake is het spannende vervolg op In Mist Gevangen.
Anderhalf jaar na de dramatische gebeurtenissen op de Carnissesingel heeft Anne
haar leven weer op de rails. De Demons Lair is gerenoveerd en wordt heropend. Ze
is verhuisd omdat ze een frisse start wil maken. Helaas is haar nieuwe buurman
niet zo van haar gecharmeerd. Sterker nog, bij hun eerste ontmoeting laat hij blijken dat hij haar niet mag. In Familiegeheimen vertrekt Anne onverhoopt naar België zonder iemand in te lichten. Terwijl Diego probeert te achterhalen waar ze is
gebleven, komt ze in een levensgevaarlijke situatie terecht. Onbedoeld vallen er
weer slachtoffers en heeft ze geen andere keus, dan zich te wenden tot de man
van wie ze had gehoopt hem nooit meer te hoeven zien.
Schrijfster Shirley Ann van Wingerden is momenteel druk bezig met het vierde deel
van deze horrorserie, die de titel Nazaten meekrijgt en waarvan de voorlopige omslag hier bekend mag worden gemaakt. In dit vierde deel blijken goed en kwaad
steeds meer door elkaar te lopen... Dat belooft dus heel wat, maar het boek
verschijnt waarschijnlijk pas in maart 2018... dus nog even geduld. Hoe dan ook
geeft het je de tijd om de hele serie te gaan lezen vóór dit volgende deel uitkomt.
En Shirley-Ann heeft al laten weten dat er een vijfde deel in de pen zit. Wij vinden
deze serie echt de moeite om te lezen als Stephen King fan, en kunnen je dus alleen maar aanraden om mee te doen aan de prijsvraag, of deze boeken op je
wenslijstje te zetten…
Wil je alvast weten of het bij je in de smaak valt? Lees dan meer over de auteur, en het eerste deel van Djin, achterin deze Kings Things!
Vraag beantwoorden: Meer informatie vind je op de website van de auteur: http://www.shirley-ann.nl Als je op
diezelfde website kijkt, vind je ook andere projecten waar Shirley-Ann mee bezig is geweest. Wat is de titel van de
vierde verhalenbundel van Oostland Literair die in februari dit jaar uitkwam en waarvoor zij een kort verhaal
schreef? Als je het gevonden antwoord in een e-mailtje zet, en samen met je naam en adresgegevens voor 20 januari a.s. opstuurt naar fanclub@stephenking.nl o.v.v. Zwart Bloed, dan komt je naam in de hoge hoed en maak je
kans op de eerste drie boeken uit de Zwart Bloed-serie. De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende Kings
Things.
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PRIJSVRAAG
Oplossing
Wist jij het? Welke acteur speelt in
welke tv-serie? Dit zijn de juiste
antwoorden:
1B, 2C, 3E, 4D, 5A en dit keer maken we
weer eens twee mensen blij met een
boek!
Heidi Frees krijgt het boek Chaos van Patricia Cornwell opgestuurd naar haar
woonplaats in België, en Crichton’s Drakentand gaat onderweg naar Ruud van
der Molen in Alkmaar!
Van harte! De prijs gaat zo snel mogelijk naar jullie onderweg.

Prijsvraag december-januari
Het spiegelbeeld van de maaier

Stuur de gevonden antwoorden vóór 20 januari 2018 naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag dec/jan”.
Vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Terry Goodkind—Maîtresse van de dood—boek 1 van de Kronieken van
Nicci (leesexemplaar)
2. Dodelijk Spel—Wildcards 3- van George RR Martin (leesexemplaar)
3. Complot tegen de president van Sam Bourne (leesexemplaar)
4. Vlucht—Weerling 1 van Christopher C. Petersen (leesexemplaar)
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1 april! Kikker in je bil!

Hoe schrijf je een horrorverhaal als je vader Stephen King heet?
De boeken van Joe Hill doorstaan de kritieken van
recensenten, en zijn commercieel succesvol in
Amerika. Over niet al te lange tijd zal Hollywood
het werk van Joe naar het grote scherm brengen
(eentje is klaar, de rest staat in optie). Ondanks
Hill’s succes, blijft er een vraag open: ‘Hoe wil je
naam maken voor jezelf als je vader de ‘Master of
Horror’ als bijnaam heeft…

Je leest er hier alles over.

IT BluRay heeft 11 deleted scenes
In januari wordt de BluRay van IT verwacht (in NL op 24 januari) en daar zullen maar liefst 11 deleted scenes op
staan. Een Nederlandse omslag van de
DVD of BluRay is nog niet bekend
Dit zijn de aangekondigde extra's:
Pennywise Lives! – Discover how Bill
Skarsgård prepared to portray the
primordial creature known as Pennywise
the Dancing Clown The Losers’ Club – Get up close and
personal with the teenage stars of IT as
they bond together during production
Author of Fear – Stephen King reveals
the roots of his best-selling novel, the nature of childhood fear and how he created his most famous monster
Deleted Scenes – Eleven deleted or extended scenes
from the film

The Toyshank
Redemption
Wat krijg je als je
Toystory mixt met de
Shawshank Redemption?
Dit filmpje!, dat je
gezien moet hebben!

N. wordt een tv-serie

Draag bij aan een Dollarbaby!
Dollarbaby’s kent iedereen hopelijk (King verkocht de
rechten voor 1$), en je kunt er nu aan eentje meehelpen door je financiële bijdrage. Op deze pagina vind je
er meer informatie over.
Het verhaal N. uit Na Zonsondergang wordt een tv-serie
die de naam 8 meekrijgt. (bron) Gaumont Television zal
deze grafic novel die getekend werd door Marc Guggenheim en geïllustreerd door Alex Mallev verder ontwikkelen. David F. Sandberg zal de pilot maken en Andrew
Barrer en Gabriel Ferrari zullen het script verder maken. Volgens het tijdschrift Deadline zal het verhaal in
Maine plaatsvinden, waar een groep van acht magische
stenen een zo oud en angstaanjagend kwaad vasthouden, dat het bezoekers absoluut gek zou kunnen maken.
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WORDT VERWACHT NEDERLAND

Donkere Toren
Filmedities

Voor het voorjaar van
2018 zijn bij LuitinghSijthoff geen nieuwe of
heruitgaven van Stephen
King boeken bekend gemaakt.
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Wordt verwacht Nederlandstalig

Datum:

Soort:

Details:

01-11-2017

paperback

Tovenaarsglas
ISBN: 9789024579747
19,99

01-11-2017

paperback

Wolven van de Calla
ISBN: 9789024579754
19,99

01-11-2017

paperback

Lied van Susannah
ISBN: 9789024579761
19,99

01-11-2017

paperback

De Donkere Toren
ISBN: 9789024579792
19,99

01-11-2017

paperback

De Wind door het sleutelgat
ISBN: 9789024579785
19,99

juni 2018

?

Outsiders
NL titel nog niet
bekend.
House of Books

FANCLUB
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. De Constant
Reader bekers met de handtekening van King erop halen
wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel
verzendkosten (steeds minimaal vijf tegelijk bestellen).
Het kan dus even duren voor je de beker in huis hebt,
maar we brengen je op de hoogte zodra de bestelling in
Amerika geplaatst wordt. Met onze aanschaf steunen
wij met elkaar ook nog eens de Haven Foundation — een
initiatief van Stephen King. Als je wilt weten wat de
Haven Foundation doet, kijk dan op hun website. In de
shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen,
zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (Dankie Sai!) en word ook (maandelijkse)
sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken
bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King
Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar
ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen
King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste
kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent.
De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met een
Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels met
elkaar combineren!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.
Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door
— zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl.
Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!
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1 april! Kikker in je bil!

24 oktober 2017 verschenen—auteur Bev. Vincent

Waarom moesten het ratten zijn?

Ratten hebben een prominente rol in veel Stephen King romans en verhalen. Na het schoolbal stelde Carrie White
zich voor dat overal ratten kruipen over het gezicht van Chris Hargensen. Er waren ratten in de kelder van het pension in ' Salem's Lot en in de muren van Chapelwaite in "Jerusalem's Lot." Ratten in de sub-kelder van de molen in
"Graveyard Shift" en in de kelder van het kasteel in Delain. Ratten in Desperation, Nevada, in het ventilatiesysteem
van de Shawshank gevangenis en in de muren van Dooling, de penitentiaire inrichting voor vrouwen. Verdronken
ratten in het toilet van Derry High School. Nigel de robot was geprogrammeerd om zich te ontdoen van het ongedierte in de Fedic Dogan, hoewel hij ze eigenlijk voerde aan Mordred Deschain.
Meer ratten dan waar u een stok tegen kunt zwaaien. Ze zijn zelden zo effectief gebruikt als in zijn novelle "1922,"
waar zij het schuldgevoel vertegenwoordigen, knagend aan het geweten van Wilfred James. Nu, dankzij de nieuwe
film, geregisseerd en geschreven door Zak Hilditch, krijgen wij ze te zien in al hun glorie. En ze zijn glorieus en
griezelig als de hel. Elke rat die je op het scherm ziet (behalve degene die tot pulp gestompt wordt) is echt. Geen
CGR (computer gegenereerde ratten).
Vlak op de hielen gezeten door Gerald’s Game, is 1922 de tweede originele King-verfilming van Netflix in even veel
maanden en de laatste bijdrage in een indrukwekkend jaar van King tv-series en -films. Het is een enorm verschillende soort film in vergelijking met Gerald’s Game, bijna helemaal geen horrorfilm, ondanks de overweldigende
aanwezigheid van bovengenoemd ongedierte en sommige spookachtige verschijningen. Het is een verhaal over
schuld; welverdiende schuld. Dat wel.
Thomas Jane (Dreamcatcher, The Mist) speelt
Wilf, de ruwe boer met de stijve kaken, de
hoofdpersoon van het verhaal. Zijn vrouw
Arlette (Molly Parker) heeft 100 hectare land
geërfd, net buiten Hemingford Home in
landelijk Nebraska ("het midden", noemen ze
het, net als in "het midden van nergens") dat
Wilf begeert. Nebraska is een "billijke eigendom" staat. Om het even wat beide echtgenoten voordat ze trouwden in eigendom hadden
behoort aan hen zelf, en niet aan het paar.
Het land is van haar en ze kan er mee doen
wat ze wil. Ze wil dat Wilf al hun eigendommen verkoopt, met inbegrip van zijn eigen
ongeveer 80 aangrenzende hectaren, zodat
ze naar Omaha kunnen verhuizen, waar ze
een kledingwinkel wil openen. Als hij niet
akkoord gaat, wil ze van hem scheiden en
haar perceel verkopen aan de Farrington
Livestock Company, die het stuk grond zal
gebruiken als een varkensboerderij, die Wilf
zijn biologische boerderij zal ruïneren.
Volgens Wilf zijn steden voor dwazen, en hij
overtuigt ook zijn zoon Henry hiervan. Volgens Wilf zit een man’zijn trots in zijn land en in zijn zoon en als hij geen land heeft om aan zijn zoon te geven,
wat is er dan nog voor doel in het leven? Naarmate Arlette meer aandringt op de verkoop, begint Wilf een campagne om Henry stevig in zijn kamp te krijgen. Het is vrij eenvoudig: Henry is vormbaar, en hij is gek op Shannon, het
archetypische buurmeisje. Als Wilf en Arlette gaan scheiden, zal Arlette Henry met haar meenemen naar de stad en
zal hij Shannon nooit meer zien. Arlette kan zich als een feeks gedragen, ze is geneigd om onaardige dingen te zeggen, zelfs tegen haar zoon, en het is duidelijk dat het echtpaar niet meer van elkaar houdt, als ze dat al ooit deden
— het huwelijk was blijkbaar een “moetje”.
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Wilf erkent de aanwezigheid van
een andere man in hem, de
"achterbakse man," een fluisterende stem die een man uitlokt om
gruwelijke dingen te doen — hoewel, in feite is het Wilf zelf die
achterbaks is. Thomas Jane speelt
Wilf met grimmige plechtigheid,
klemde zijn kaken zo hard op elkaar dat zijn tanden op de rand
van verbrijzelen lijken te staan,
zijn paar favoriete woorden uitspugend in een sterk geaccentueerd gegrom.
Als je Mindhunter hebt gelezen,
het boek dat aanleiding gaf tot de
huidige Netflix-serie over de oorsprong van de gedragsanalyse binnen de FBI, leer je dat één van de aanwijzingen als een echtgenoot sluwe plannen
heeft met betrekking tot zijn of haar partner, een plotselinge verandering in gedrag is. In een casestudy in dat boek
begint een vrouw die huurmoordenaars heeft ingehuurd om haar echtgenoot te doden, hem plotseling vriendelijk te
behadelen, ze maakt zijn ontbijt en verpakt zijn lunch. In 1922, nadat hij heeft besloten dat de enige oplossing
voor zijn probleem is Arlette te vermoorden, ondergaat Wilf ook een verschuiving in zijn gedrag ten opzichte van
haar. Hij beweert dat hij van gedachten is veranderd en zal instemmen met haar plan. Ze konden niet gelukkiger
zijn. Ze vieren feest.
Hitchcock zou waarschijnlijk de moordscène hebben bewonderd. Het is gefilmd vanuit veel hoeken en met zeer
weinig zichtbaar geweld, a la Psycho. Maar het is een rommelige aangelegenheid, en Arlette sterft niet gemakkelijk
of snel. "Moord is zonde," zegt Wilf in zijn bekentenisbrief uit 1930, die de basis vormt voor zowel de novelle als de
film, "moord is verdoemenis. Maar moord is ook werken." De ergste zonde die hij begaat is een beroep doen op de
hulp van Henry in zijn vuile daad. Hij zou in ieder geval gedoemd zijn, maar door zijn zoon bij de moord te betrekken, is hij gedoemd zonder kans op verlossing.
Ik ben niet iemand bij wie over het algemeen de muziek van een film opvalt, maar dat gebeurde wel toen ik naar
1922 keek. De muziek werd gemaakt door Mike Patton van de groep Faith No More, en is zeer effectief in het zetten
en wijzigen de stemming. Er is veel gebruik gemaakt van afzonderlijke snaren, plukken en krijsen. Ze zijn bijna
geluidseffecten in plaats van muziek, en ik denk dat de film zonder hen niet net zo effectief zou zijn geweest.
Het verhaal verloopt min of meer op dezelfde manier als in de novelle, hoewel het verhaal van de “Sweetheart
Bandits” enigszins is ingekort. De cinematografie is geweldig, het geeft een pre-depressietijd weer waarin landbouwers nog geld konden lenen voor het verbeteren van hun eigendom, zelfs jongens als Wilf die nog geen twee
kwartjes hebben om over elkaar te wrijven, laat staan de $75 die hij nodig heeft om aan zijn buurman te betalen
als er zich een probleem tussen hen voordoet. De cast is solide en indrukwekkend, met Jane die het geheel leidt.
Het is een perfecte rol voor iemand die niet altijd een enorm bereik vertoont. Er gaat veel om in Wilf wat zelden
zichtbaar is aan de buitenkant.
Er zitten echte ratten in het verhaal — die ene die Wilf bijt wanneer hij op zoek is naar geld, waarvan hij denkt dat
zijn vrouw het zou hebben verborgen in het huis, bijvoorbeeld — maar veel van de andere zijn ongetwijfeld verzinsels van Wilfs slechte geweten. Ze volgen hem overal, een voorbode van zijn neerwaartse spiraal. Het is een kruising tussen "The Monkey's Paw" en "The Tell-tale Heart," waar de wensen van een man wensen omgezet worden in
een vloek en zijn misdaad hem achtervolgt tot het einde van zijn dagen.
Dit is niet een snelle film. Hierdoor ontstaat langzaam en organisch het gevoel van angst en doem. Het zal waarschijnlijk niet bij iedereen in de smaak vallen
(vooral niet bij diegenen die problemen hebben met ratten die
slechte dingen doen
tegen mensen, levend
of dood), maar in het
pantheon van verfilmingen van Kings werk,
behoort het tot een
selecte groep die zich
nauw aan het bronmateriaal houdt en levert
het een visie op het
scherm van wat King in
zijn novelle beoogde.
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Hoe lang ben je al King-fan, Bjorn en hoe komt dat zo?
Ik heb Stephen King leren kennen door een vriendin. We zaten samen in een café en
zij vertelde mij over Stephen King en deze fanclub. Ze praatte met zoveel passie en
overgave over de manier waarop King schrijft en denkt, over de kronkels in zijn verhalen, en hoe
de verhalen opgebouwd en onderbouwd worden. Ze deed dat op een manier alsof ze zelf een
personage uit het boek was. Ik kon niet anders dan nieuwsgierig worden. Ik heb me meteen ingeschreven bij de fanclub en heb me 'De donkere toren' aangeschaft. Deze ben ik momenteel met
veel plezier aan het lezen. Maar om te antwoorden op uw vraag, ik ben anderhalve maand fan. Ik
ben nog een groentje in de King-wereld.
Werk: security Leeftijd: 43 Woonplaats: Leuven (Kessel-Lo in België)

Bjorn
Driege
Luckey Quarter staat
letterlijk vertaald voor
gelukskwartje, of gelukshoekje. De naam voor
deze rubriek is natuurlijk
gebaseerd op het verhaal
van Stephen King (uit
Alles is Eventueel). Als
jouw e-mailadres uit ons
nog steeds groeiende
adressenbestand wordt
gehaald, is dat met recht
een gelukkig hoekje
geweest! Want iedereen
die staat ingeschreven
om ons magazine te
ontvangen heeft daardoor kans om de “Luckey
Quarter email” van de
fanclub te ontvangen. We
trekken elke maand uit
dit bestand willekeurig
een e-mailadres.
Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname.
Die zal elke keer weer
anders zijn en je ziet
vanzelf welke verrassing
er bij je op de mat valt
als je meedoet!
Bjorn krijgt natuurlijk
wat merchandise, en
het promoboekje van
Bazaar van Boze dromen
thuisgestuurd en twee
mooie pockets om je
beginnende verzameling
uit te breiden!
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Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik ben echt nog een groentje voor wat lezen betreft. Ik denk niet dat ik in heel mijn leven al 5
boeken gelezen heb uit vrije wil. Ik heb King nog maar net ontdekt… Ik heb dus nog geen favoriet
boek, ik ben mijn eerste boek aan het lezen. King is niet zoals vele andere schrijvers. In 'de donkere toren' weet ik van in het begin dat er iets gaat gebeuren. Je wordt meteen meegenomen in
het verhaal en je bevindt je in geen tijd tussen de jezusmannen, groene wezens, heksen en dergelijk gedrochten. Geen lange saaie intro, geen overdreven beschreven details, geen 'er was
eens...'. Neen, je wordt meteen gegooid in een wereld van fantasie en actie. De Scherpschutter
is een eerste deel van een 8-delige reeks. Als de andere boeken even goed zijn als het eerste
boek, dan ben ik klaar om meegesleurd te worden door King en zijn personages.
Wat is je favoriete film en waarom?
Ook hier ben ik een groentje. Ik kan niet zeggen dat ik ooit een film van King heb gezien. IT staat
uiteraard op mijn verlanglijstje. Ik heb gehoord dat het sowieso beter is eerst het boek te lezen,
alvorens je de films bekijkt. Daar wil ik me dan ook wel aan houden, voor zover dat lukt natuurlijk. Ik kan alleen maar hopen dat de films van hetzelfde niveau zijn als de boeken. Sowieso kijk
ik heel weinig films, en moet ik daar echt tijd voor vrij maken. Als er mensen zijn die mij een
goede film kunnen aanraden, hoor ik het graag.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Hahaha, zo ongeveer alle boeken ontbreken nog. Het enige boek dat ik heb is deel 1 van De Donkere Toren. Ik heb deel 2 en deel 3 van de reeks alvast op mijn wishlist van kerstgeschenken gezet. Ik kan mij voorstellen dat elk een boek anders beleeft. Daarom zou ik het leuk vinden als ik
enkele tips kreeg over welk boek ik zeker moet gelezen of aangeschaft hebben.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Een van de 5 boeken die ik wel heb gelezen zijn waargebeurde verhalen. Allemaal gaan ze over
D-Day en Easy Company, over hun landing en de bevrijding van Normandië. Ik heb eerst de boeken gelezen, om daarna naar Omaha beach te reizen om de sfeer van toen op te snuiven.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Toen ik thuis kwam na dat gesprek met een vriendin heb ik me meteen ingeschreven voor Kings
Things.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Het is fascinerend hoe hij de covers van zijn boek bedenkt. Bedenkt hij ze zelf? (red: dat doen
de uitgevers voor hem). Verder wil ik weten hoe zijn boeken tot stand komen. Hoe komt hij aan
de verhaallijnen, waar vindt hij zijn personages ... Spannend allemaal
Heb je nog tips of suggesties?
Als tip wil ik meegeven dat het als nieuw lid verwarrend is dat je niet meteen de meest recente
Kings Things kunt lezen door een wachtwoord. Toen ik bij de volgende nieuwsbrief het paswoord
kreeg, was dat probleem opgelost, maar misschien moet dat vermeld worden op het ogenblik van
inschrijven (Redactie: goede tip! Hebben we gelijk gedaan!).
Verder is het een aangename nieuwsbrief, met mooie recensies, met leuke wist-je-datjes. Het
leest vlot en is boeiend.
Welke vraag zijn we je vergeten te stellen?
Die vraag is: zou ik een bijeenkomst van de fanclub bijwonen?
Ik sta altijd open om nieuwe mensen te leren kennen. Het lijkt me leuk om samen te komen om
over een gezamenlijk onderwerp te praten en te debatteren.
Redactie: dan is ons forum (http://forum.stephenking.nl/) helemaal wat voor jou!
Ook op Facebook hebben we een actieve pagina waar reacties kunt geven.
Over fanclubdagen of het Dollarbaby Festival (net geweest– zie ook verslag van de dag in deze
Kings Things) kun je op de website meer lezen onder het kopje ‘fanclub organiseert’
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door Chrissy

Deal? van Johan Deseyn
Deal? is eigenlijk een verhaal in een verhaal. In de proloog
vertelt een niet met naam genoemde auteur dat hij iets
meegemaakt heeft wat hij op papier wil zetten, maar waarvan hij niet wil dat iemand het leest. Een schrijver die voor
en over zichzelf schrijft dus. Vervolgens begint het verhaal
over de schrijver Cassius Dreschner, schrijver van horrorverhalen. Cassius zit in zak en as en is zwaar aan de drank omdat geen enkele uitgever zijn verhalen wil hebben. Om in
zijn levensonderhoud te voorzien, werkt hij in een wasstraat. Dagelijks uit hij zijn frustraties bij Chuck, barman
van zijn stamkroeg, en Shaohan Lin, zijn huisbaas. Dan
wordt hij op een dag aangesproken door een onbekende,
wat excentrieke man, die zich voorstelt als Damarcus Bartholeon. Hij doet Cassius het aanbod om
hem te helpen. Ten einde raad neemt Cassius het aanbod aan. Het beloofde succes komt inderdaad, maar ook komt Cassius al gauw tot de ontdekking dat deze ‘deal’ niet zo vrijblijvend was
als hij gedacht had, en Damarcus en zijn auto bepaald niet gewoon zijn …
Deal is het veertiende boek (de twaalfde roman) van de Belgische auteur Johan Deseyn. Zijn eerdere werken (o.a. Necromancer, Dolmen, Deamonium die we ook al eerder recenseerden) werden
veelal met lof ontvangen, en er worden regelmatig vergelijkingen met Stephen King gemaakt. De
verwachtingen waren dus hoog gespannen toen ik aan het boek begon. Het is het eerste boek dat
ik van hem lees, en überhaupt het eerste Vlaamse boek dat ik lees. Dat het Vlaams is, merk je al
in de eerste paar zinnen. Andere woorden (fier in plaats van trots), andere grammaticale constructies. Even wennen, maar al gauw weet je niet beter meer. Dat Cassius een mislukte schrijver
lijkt te worden, is al na een paar bladzijden duidelijk. Omdat ik op de achterkaft had gelezen
dat hij een deal van een vreemde figuur aannam, verwachte ik natuurlijk elk moment dat die
figuur op zou duiken. Het duurt dan echter nog tot bladzijde 110 (op een kwart van het boek!)
voordat die figuur daadwerkelijk opduikt, en ik had inmiddels al moeite om teleurstelling over
het verhaal te onderdrukken. Maar als dan het verhaal eenmaal op gang komt, heb je ook wat
en wordt de vergelijking met King volledig waargemaakt. Sterker nog: in het boek komen diverse verhaalelementen voor die wij uit King’s werk herkennen. Welke dat zijn zal ik hier niet
verklappen, maar ze doen de ondertitel van het boek (duistere thriller) meer dan recht! Ondanks deze herkenbare elementen weet Deseyn een eigen stijl te houden en een authentiek
verhaal neer te zetten.
De opbouw van het boek is heel vernuftig: zoals al gezegd is het eigenlijk een verhaal in een
verhaal, waarbij de proloog en epiloog van ‘de onbekende schrijver’ het kader vormen en de
rest van het boek de gebeurtenissen omvat die de onbekende schrijver kwijt wil. Binnen het
hoofdverhaal worden ook nog eens de verhalen afgedrukt die Cassius schrijft, dus daarmee
krijgt het boek feitelijk nog een derde laag. De spanning en onzekerheid over wat er precies aan
de hand is wordt mooi opgebouwd. Op een gegeven moment weet je hoe de vork in de steel zit,
maar ook dan zijn er nog losse eindjes die maken dat je het boek in één ruk uit wilt lezen. Ik
moet zeggen dat het einde voor mij niet helemaal onverwacht
kwam, maar dat doet verder geen afbreuk aan het boek.
Deseyn zet een serie kleurrijke, zij het voor mijn smaak wat
clichématige karakters neer: de wijze Chinees met vage adviezen, de dienstbare en beleefde Indiër van de avondwinkel, de
ruwe-bolster-blanke-pit rechercheur. Damarcus maakt dat in al
zijn geheimzinnigheid echter meer dan goed, en zodra je er achter komt wat Damarcus echt is, lopen de rillingen je over de rug.
Kortom, een meer dan geslaagde kennismaking met Johan
Deseyn, waar ik beslist meer van wil lezen, en daarom een dik
verdiende 8,5.
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Voorbij de IJsgrens van Preston & Child
Dit boek is het vervolg op een boek dat
IJSGRENS heet en heeft op de voorkant
de vermelding dat dit een Gideon Crew
Thriller is.
Nu had ik nog nooit van deze Gideon
Crew gehoord en ook IJSGRENS heb ik
niet gelezen. Verder heeft dit boek op de
omslag nog een quote van Publishers
Weekly staan waarvan je denkt: “zo, zo
die durven!” Je kunt dit boek echter uitstekend als een losstaand verhaal lezen
en je hoeft dus niet perse IJSGRENS eerst
gelezen te hebben. In dit boek wordt
voldoende informatie gegeven over de
gebeurtenissen uit het eerste deel, zonder dat het storend is.
Ik zal de tekst op de achterkant hier niet neerzetten want die verraadt al
veel te veel van het boek.
Het verhaal is echt heel bijzonder. Ze noemen het een thriller, maar het
mag wat mij betreft ook sci-fi heten. Het heeft echt allerlei verschillende
soorten elementen die dit tot een spannend en zeer leesbaar boek maken.
We hebben te maken met wetenschappers, buitenaardse wezen, romances,
ontploffingen, dood en verderf, etc.
Hoofdrolspelers in dit verhaal zijn de eerder genoemde Gideon Crew en een
man genaamd Eli Glinn. Deze Glinn heeft wat verkeerde beslissingen genomen in het eerste deel, toen hij voor een verzamelaar een meteoriet ging
opgraven in Zuid-Amerika en deze vervolgens per schip naar de Verenigde
Staten wilde brengen. En schijnbaar kennen Crew en Glinn elkaar al van
eerdere verhalen en hebben ze dus al eerdere samen gewerkt.
Nu gaan deze twee proberen om de in het water gevallen meteoriet te
vernietigen. Men heeft de plek waar de meteoriet destijds in het water
is gevallen de afgelopen jaren intensief in de gaten gehouden en wat
blijkt……… het was helemaal geen meteoriet, maar het zaad van een
buitenaardse levensvorm.
Gideon belandt uiteindelijk op een ultramodern onderzoeksschip, vol
met wetenschappers. De reis naar het Zuidpoolgebied (de ijsgrens) is
lang, maar voor Gideon niet eenzaam. Hij begint een verhouding met
Alex Lispenard, verantwoordelijk voor de vier gele duikbootjes die aan
boord zijn.
Aangekomen op de plek des onheils gaan er diverse malen duikbootjes
naar de diepte om de buitenaardse levensvorm te bestuderen (bij het
eerste zicht op dat ding krijgt het de naam Boabab), om de zwarte dozen van het schip dat oorspronkelijk de meteoriet vervoerde op te halen en om een scan te maken van de omgeving van de Baobab.
Hierna gebeuren er allerlei verschrikkelijke dingen, zowel in de diepzee
als aan boord van het schip. Als je dat allemaal leest dan kan alleen
maar de gedachte bij je naar boven komen: “hoe lang heb ik nog op
deze wereld en hoe lang heeft de wereld eigenlijk nog?”.
Als je dat voor jezelf uit wilt vinden en dit boek gaat lezen, dan moet je nu
niet verder lezen in de recensie. Als je alleen boeken koopt waarvan je
weet dat ze goed aflopen, dan kun je met een gerust hart dit boek aanschaffen.
Concluderend kan ik alleen maar zeggen dat het duo Preston & Child een
zeer vlotte schrijfstijl heeft en ook een levendige fantasie. Wat
mij vooral aansprak was de mix van de vele genres in dit boek.
Een boek dat je in twee avonden uitleest en dat je ook nog enigszins aan het denken zet.
Een absolute aanrader.
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De twaalf koningen van Sharakhai, boek 1:
Het lied van het gebroken zand van Bradley P. Beaulieu
Hoofdpersoon in deze fantasy-saga is Çeda, een jonge vrouw die
uit de achterbuurten van Sharakhai komt. Ze verdient haar geld
met het vechten in de kuilen en het rondbrengen van geheime
pakketjes. Sharakhai is het hart en juweel van de grote woestijn, de Shangazi. Alle karavaanroutes lopen via de stad, die
daardoor zeer welvarend is. Sharakhai wordt al 400 jaar met
harde hand geregeerd door 12 koningen. Ze zijn meedogenloos,
wreed, machtig en onsterfelijk. Met hun leger zilversperen, hun
elitetroepen van de klingmaagden en de angstaanjagende Asirim
behouden de koningen hun positie als onbetwiste en onverslaanbare heren van de woestijn. Er is geen hoop op vrijheid voor de
inwoners die onder hun juk leven. Zo lijkt het althans, totdat
Çeda tijdens de heilige nacht Beth Zha’ir, tegen de wet van de
koningen in, de straat op gaat. Tijdens deze nachtelijke zwerftocht door de stad, waarin ze een geheim pakketje moet afleveren, komt Çeda veel aan de weet over haar eigen afkomst en de
duistere geschiedenis van de koningen. Dit maakt dat ze nog vastbeslotener is om eigenhandig een voor een met de koningen af te
rekenen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dood van Ahya, Çeda’s
moeder. In flashbacks krijgen we meer te weten over haar jeugd,
waar ze samen opgroeit met haar beste vriend en zielsmaatje
Emre.
De 12 koningen is een kleurrijk en enerverend boek. Beaulieu
weet een wereld te scheppen die herkenbaar en exotisch is en
tegelijkertijd fantasierijk en origineel. Het leven in Sharakhai
wordt tot in detail beschreven. De markt, de havens, verpauperde buitenwijken, de rijke buurten waar de kleine adel woont tot
aan de indrukwekkende paleizen van de koningen. Ze worden zo
goed omschreven dat je jezelf in die stad bevindt. Het is een
veelzijdig boek, want het is een fantasy/avonturenroman waar
politiek, religie en mystiek vernuftig in zijn verwerkt. De bijzondere wereld wordt nog eens kracht bijgezet door het beschrijven
van de gebruiken in de stad, haar historie en de eigen, unieke
kledij, etenswaar en wapens. De woestijn wordt letterlijk bevaren door woestijnschepen, die met hun handelswaar naar de uithoeken van de grote woestijn gaan. De personages en hun geschiedenis zijn levendig uitgewerkt en krijgen meer diepte doordat er in flashbacks inzicht komt in de motieven en onderlinge
verhoudingen tussen de hoofdpersonen. Dit boek sleept je helemaal mee en het is moeilijk om het boek terzijde te leggen. De
kans op doorlezen tot diep in de nacht is een reëel gevaar!
Het is niet alleen retespannend, maar je wordt in de loop van het
verhaal lekker gemaakt met toespelingen op hoe het verhaal in
de vervolgen zich kan of gaat ontspinnen. Teasers die je nieuwsgierig maken en je honger naar meer aanwakkeren. Als je dit
boek leest, ben je verzekerd van veel leesplezier met een origineel verhaal dat erg goed in elkaar steekt. Je kunt niet wachten
tot de ontknoping, maar als je daar eenmaal bent wil je niet dat
het uit is. Een dikke aanrader. Ik kijk reikhalzend uit naar het
tweede boek.
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Toen ik de flaptekst van dit boek onder ogen kreeg, was ik gelijk geïnteresseerd. Sinds Trump in Amerika aan de macht is, en er af en toe rare berichten
opduiken van wat hij nu weer heeft gezegd of heeft gedaan, zou het me niet
verbazen als een of andere mafkees de man echt om het leven zou brengen
namelijk... Complot tegen de president van Sam Bourne is volgens de flaptekst
“een razendspannende blockbuster thriller over een moordcomplot tegen de
tirannieke nieuwe president. Het werd al vergeleken met de beste politieke
thrillers zoals The day of the jackal, All the president’s men en House of
cards”. Boeken en films/series die ik zeker kan waarderen.
Het verhaal gaat over het ondenkbare dat is gebeurd… “De VS hebben een onstabiele demagoog
tot president verkozen en als een woordenstrijd met het Noord-Koreaanse regime uit de hand
loopt, komt de president gevaarlijk dicht in de buurt van het afvuren van een kernraket. Dan
ontdekt een doorgewinterde Washington-insider een complot om de president te vermoorden en
wordt ze geconfronteerd met het ultieme morele dilemma. Moet ze de president redden en de
westerse wereld overlaten aan een in toenemende mate grillige pseudo-tiran, of moet ze hoogverraad plegen aan haar opperbevelhebber en het risico nemen het land in een burgeroorlog verzeild te laten raken?” Dat gegeven sprak me erg aan, en ik wilde het boek dus graag lezen voor
een recensie.
Waar Ludlum een meester was in het bedenken van thrillerachtige, grootschalige en dramatische
gebeurtenissen waar je naderhand alleen maar van kan denken dat het onzin is (denk aan het
Osterman weekend en het Bourne Bedrog), kan Sam Bourne hier toch alleen maar aan snuffelen.
Het idee van een doorgedraaide en op zijn teentjes getrapte president (alhoewel dit soms ook
werkelijkheid lijkt te zijn) is natuurlijk goed bedacht. Er zullen veel mensen zijn met de vraag of
je een seksistische, grove en eigenzinnige president mag stoppen als hij de wereld dreigt te vernietigen. De wereld wacht af hoe de dreigementen tussen Amerika en Noord-Korea zullen aflopen… maar in het boek besluit de president (de naam Trump wordt overigens nooit genoemd) op
de grote rode knop te drukken en kernwapens te lanceren. Ternauwernood weten medewerkers
via een list de orders te herroepen. De mensen die van het incident weten, zijn zich rot geschrokken, en een aantal besluit om de president te stoppen.
Het gegeven is in elk geval heel actueel. Het is herkenbaar, en de ernst is duidelijk. Bourne laat
zien wat zich achter de schermen in het Witte Huis afspeelt. Doordat iemand achter de plannen
van deze mensen komt en hen op de hielen zit, wordt het moeilijker om hun doelwit binnen drie
dagen uit te schakelen, want dat is de tijd die ze hebben en er is dus amper tijd voor voorbereidingen. Maar omdat ze ontdekt zijn door Maggie, wordt dit dus erg moeilijk. Maggie is iemand die
eerst voor de vorige president werkte, en niet achter de nieuwe president kan staan, maar
hoopt vanuit haar plaats toch dingen in een betere richting te kunnen sturen als zich de
mogelijkheid voordoet. Zij ontdekt dit complot, en ze blijkt vanaf het begin ook al dwars
te worden gezeten en in de gaten te worden gehouden. Uiteindelijk wordt de aanslag voorkomen, maar is nog niet duidelijk hoe de vork precies in de steel zit. Er komen een paar
flashbacks uit IJsland en India maar daarna wordt het rekken en trekken van informatie.
Pas op het allerlaatste moment blijkt hoe het in elkaar steekt, waardoor er details naar
voren komen die, zo lijkt het, op het allerlaatst bedacht zijn. Daardoor wordt het allemaal
nep (Ludlumnesk) en onlogisch… Bourne had dat beter eerder door het verhaal kunnen weven, waardoor je op een logische manier naar het einde toe komt en misschien wat eerder
begrijpt wat er gaande is en er niet als een clown uit een doosje iets nieuws naar voren
komt.
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Ik vond het al met al wel een aardig boek, maar toch niets meer dan dat. De prachtige
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Death Note (Netflix)

Light Turner is een slimme student die
een mysterieus notitieboek vindt dat de
kracht heeft om elke persoon te doden
waarvan hij de naam in het boek
schrijft. Light besluit om te beginnen
aan een geheime kruistocht om de straten schoon te vegen van criminelen. Al
snel wordt hij achtervolgd door een vasthoudende detective die alleen bekend
staat onder zijn pseudoniem L.
Death Note-film is een film die op dit moment te zien is op NetFlix. De film is gebaseerd op de
gelijknamige Japanse manga. Ik lees geen manga, dus weet niet hoe trouw ze aan het origineel
blijven. Maar ik denk dat als je een groot fan van de mangastrips bent deze film wel eens tegen
kan vallen, net als heel veel boekverfilmingen van King.
De hoofdpersoon Light Turner vindt
een oud notitieboek waarin een
enorme hoeveelheid regels staat.
Hieruit wordt duidelijk dat hij een
naam en doodsoorzaak op kan
schrijven en deze dan ook echt zo
uit zal komen. Het notitieboek is in
beheer van de doodsgod Ryuk die
regelmatig komt uitleggen hoe het
boek werkt. Zodra het Light duidelijk is dat het werkelijkheid is, gaat hij het boek gebruiken om
criminelen uit de weg te ruimen. Hierdoor trekt hij de aandacht van de politie, die jacht gaat
maken op deze mysterieuze moordenaar. Ryuk vermaakt zich ondertussen kostelijk als Light morele bezwaren begint te krijgen ten aanzien van het vermoorden van mensen.
De film verraste me op een positieve manier, hij heeft een beetje de sfeer van Final Destination.
Er zit een behoorlijke dosis donkere humor in, dat mag ik wel. Het is alleen wel jammer dat er
erg snel door het verhaal gejaagd wordt, zonder veel aandacht te schenken aan de hoofdpersonages en waarom ze dingen zo doen. Hierdoor wordt ook de jacht tussen Light en de superdetective
L nooit echt heel spannend. Het zal mijn gebrek aan Manga-ervaring zijn, maar ik begrijp het
karakter Light ook niet helemaal, zijn gedrag en de manier waarop iedereen dat schijnt te accepteren is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Ryuk is wel erg goed neergezet door Dafoe, hij blijft
altijd een beetje op de achtergrond in het donker, waardoor er een prima onheilspellend sfeertje
ontstaat. De manier waarop Ryuk zijn slachtoffers bespeelt, is leuk bedacht en zorgt ervoor dat
Light erg creatief moet zijn in het bedenken van wat hij precies in het boek schrijft.
Uiteindelijk blijft het een Amerikaanse uitvoering van een Japans verhaal. Omdat ik de strips niet
ken is het goed te doen, maar het verhaal en de uitvoering zijn aan de magere kant. Zo blijft het
bij een vermakelijke 1,5 uur…
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Djin

Shirley-Ann van Wingerden is auteur van de Zwart Bloed horror-boekenserie,
waarvan inmiddels hard aan het vierde deel wordt gewerkt (je hebt vast wel gezien dat je een setje kunt winnen in deze Kings Things).
Haar boeken zijn bij alle boekverkopers (ook online) gewoon te koop. De Rotterdamse schrijfster (1968) heeft ook een passie voor muziek en schilderen. Haar
passie voor muziek uit zich in de jaarlijkse Blokhut-Live feesten die ze organiseerde met Baroeg Rotterdam. Ook was ze een aantal jaren manager van The Loo
en later van Smalltown Nobodies. Ze heeft in 2010 een aantal benefietavonden
georganiseerd om Poppodium de Gonz te Gouda voor sluiten te behoeden.
Jarenlang uitte ze haar creativiteit door het maken van tekeningen, muurschilderingen en portretten. Af en toe schreef ze verhalen, soms met een goede vriend
samen, maar ze had nooit serieuze plannen om hier iets mee te doen. In 2011
kwam het eerste deel in de serie uit, en blijven er steeds nieuwe verhalen en
boeken uitkomen.
Wij zijn dan ook trots dat we van Shirley-Ann het verhaal Djin in Kings Things
mogen plaatsen. De titel verscheen eerder dit jaar in de bundel ‘Passievol’, maar
werd herschreven. Onze Martine maakte er de meest prachtige illustraties bij.
Eind januari plaatsen we het tweede en laatste deel.

Geniet van Djin!
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Vol passie stond ik op dat podium. Ik had alles gegeven. Vol passie? Met een diepe zucht gooi ik mijn telefoon opzij en verberg
ik mijn hoofd in mijn handen. Stelletje klootzakken. Haantjes. Eigenlijk wist ik het al bijna vanaf het begin. Er was geen klik
tussen mij en de meesten in de band. Ik werd genegeerd. Met moeite getolereerd. Die irritante geluidsman had zelfs mijn
microfoon weggedraaid. Gelukkig heeft het publiek er zaterdag niets van gemerkt. Ik ben gewoon opzij gestapt en heb een
andere microfoon gepakt. Samen met Robbie heb ik in één microfoon staan zingen. Ging best goed. Hij was ook één van de
weinigen die geen problemen had met een vrouw in de band. Tenminste dat dacht ik. Totdat ik zonder pardon werd af geserveerd per sms.
Ik kijk weer op het display van mijn mobiel: “Sorry Romy. Bedankt voor je bijdrage gisteren. We hebben besloten door te
gaan met deze band, maar helaas is er geen plek voor jou. Groetjes.”
Groetjes? “Klootzakken!” grom ik hardop. Ik snuif luid. Ik voel mijn tranen opwellen. Ik weiger echter te huilen. Ze zijn het
niet waard. Het leven als slachtoffer van bullebakken heb ik al een jaar of tien achter me gelaten. Ik laat me toch niet opnieuw mijn kop zitten? Nee. Niet weer! Ik snuif weer en uit een gefrustreerde
kreet.
Kobus, mijn rode kater, kijkt me verbaasd aan vanuit het raamkozijn. Ik
grijns naar hem. “Hoi, lompe dikzak,” zeg ik zachtjes, als hij me zacht mauwend komt begroeten. “Jij zal me nooit wegsturen toch?” Ik krabbel onder zijn
kin. “Zolang ik je omkoop met eten, in ieder geval niet zeker?” Luid spinnend
laat Kobus zich mijn liefdesbetuigingen welgevallen. Ik glimlach. Wat is het
leven van een kat toch heerlijk simpel. Geen normbesef. En geen ambities om
hun klaagzang op een podium ten gehore te brengen. Ze doen het gewoon waar
ze willen. En als dat toevallig bij jou voor de deur is, dan zij het zo.
Ondanks dat ik voor mijn plek op het podium heb moeten vechten, heb ik
intens genoten. Het was te lang geleden. Met een diepe zucht laat ik me achterover op mijn bed vallen. Mijn hoofd bonkt als een bezetene. Mijn maag
geeft aan voorlopig geen voedsel te kunnen verdragen. Volgende keer iets minder drinken, dame. Ik weet nu al, dat dit een moeilijk punt zal worden. Maar ik
wil weer zingen. Optreden. Ik mis het zo erg dat het bijna zeer doet. Laveloos
op het podium kan ik me niet meer veroorloven. Niet als ik iets wil bereiken. Ik
ben natuurlijk geen Amy Whinehouse.
Kreunend krul ik me op en trek mijn dekbed over me heen. Kobus trekt het
dekbed opzij en kruipt naast me met zijn kop dwingend tegen mijn hand aan
duwend. Na Kobus tien minuten vol zelfmedelijden te hebben geknuffeld, besef ik dat hier op bed blijven liggen er niet voor gaat zorgen dat ik weer het
podium op kan. Allereerst zal ik weer een band moeten hebben.
Ik zwaai mijn benen over de rand en loop naar de keuken. Eerst koffie.
Ik trek mijn neus op bij het zien van de vuile vaat. Niet eens netjes bij elkaar. Overal staat wel wat. Ik zucht. Ik heb nu echt
geen zin in de afwas. Koffie! Ik moet koffie. Anders ga ik het vandaag niet trekken. En dan maar eens kijken of Alex en Marc
interesse hebben om de band weer nieuw leven in te blazen. Zo niet dan moet ik op zoek naar andere muzikanten. Ik bijt op
mijn lip. En onze oude gitarist Daan? Sexy Daan? Ik zucht als ik denk aan zijn gespierde lijf. Daan speelt nu al een tijdje in de
succesvolle band Mirage. Met een zangeres die ik niet kan uitstaan. Ze is te perfect met haar slanke lichaam, blanke gave huid
en vlammend rode krullen. Mirage was vorig jaar zelfs nog op televisie. Verdomme. Ik bijt weer op mijn lip. Au. Verdomme.
Het is een irritante gewoonte die ik maar niet schijn te kunnen afleren. Daan. Die komt natuurlijk nooit terug. Moedeloos laat
ik mijn hoofd hangen. Dat wordt een andere gitarist.
Ik staar uit het raam, terwijl de Senseo met veel kabaal het zwarte vocht in mijn favoriete mok spuugt. Genietend snuif ik
de geur op. Misschien zo toch maar een boterham. Ik wrijf over mijn verstoorde maag. Of toch maar niet. Lichtelijk ontmoedigd laat ik me op een eetkamerstoel zakken en trek mijn laptop naar me toe. Een zacht snorren vult de ruimte terwijl het
ding opstart. Ik neem kleine slokjes van mijn koffie terwijl ik nadenk over wat ik nu wil. Dat is maar één ding: ik wil zingen! Ik
wil weer op een podium staan! Mijn hele ziel en zaligheid in mijn optreden gooien. Slurpend van mijn koffie denk ik aan de
stapel onafgemaakte nummers die op me liggen te wachten. Nummers die voornamelijk zijn geschreven in mijn donkerste periodes. Boos op mezelf. Boos op mijn ex. En boos op de rest van de wereld. Boos, boos, boos. Misschien toch ook maar eens
met een ander thema komen.
Mijn gedachten dwalen weer af naar het optreden van gisteravond. Gisteren was echt een lichtpuntje in mijn saaie bestaan.
Oh herstel. Een lichtbaken! Op dat podium besefte ik dat zingen datgene is wat ik het liefste doe. Zingen is mijn leven! Hoe
kon ik dat nu vergeten? Hoe kon ik het enige dat echt belangrijk voor me is, zo verguizen? Ik merk dat ik weer dreig weg te
zakken in een aanval van acuut zelfmedelijden.

Pagina 22

DEC

2017—JAN

2018

15E

JAARGANG

NR:

10

STEPHEN

Djin - Shirley-Ann van Wingerden

KI NG

FANCLUB

door Chrissy

Ik verman mezelf. “Niet doen, Romy,” mompel ik
tegen mezelf. “Je weet wat je wilt. En je weet dondersgoed dat jezelf opsluiten met een fles wijn er
niet voor zal gaan zorgen dat je band weer bij elkaar
komt. Je zal zelf die eerste stap moeten zetten…
Shit! Wat als ze niet willen? Jezus, dan moet ik op
zoek naar een compleet nieuwe band. Het idee alleen
al, zorgt voor een lichte paniek aanval.
Met een knoop in mijn maag van de zenuwen doe ik
de laptop weer dicht. Eerst maar eens verzinnen wat
ik tegen de jongens ga zeggen. Ik moet wel met een
plan komen. Maken we een doorstart? Houden we
dezelfde naam of beginnen we helemaal opnieuw?
Het hangt natuurlijk ook van hen af. Ik kauw op mijn
lip. Waarom kan ik niet gewoon bellen en zeggen:
‘Hé, jongens! Zullen we de draad weer eens oppakken?’ Ik schud mijn hoofd en kreun. Misschien eerst
een paracetamolletje of twee en dan pas een boterham.
Ik heb mijn stoel nog niet naar achteren geschoven, of Kobus krult zich om mijn been. “Ja, dikzak. Ik kom eraan,” mompel
ik goedmoedig. “Je wilt zeker eten?” Ik wrijf over mijn maag en zucht nog eens diep. “Kom.” zeg ik nog eens overbodig tegen
mijn rode kater. Ik loop achter hem aan naar de keuken en trek een blik kattenvoer open. Automatisch vul ik zijn voederbak
en slof naar de douche. Misschien knap ik daarvan op. Tenslotte zijn douche en toilet voor mij de beste creatieve spots in huis.
Misschien krijg ik hier goede ideeën om mijn wens in vervulling te laten gaan.
Twee weken later.
Boos en verdrietig smijt ik mijn tas op de bank. Kobus schiet geschrokken overeind en gaat zich verontwaardigd op de vensterbank zitten wassen.
“Sorry, poezenkind,” mompel ik schuldbewust als ik vlak bij hem ga zitten in mijn comfortabele, oude, tot op de draad versleten leunstoel. “Ik had een rotdag op mijn werk.” Ik kriebel mijn rode kater onder zijn kin, wat hij zich, vergevensgezind als
hij is, luid spinnend laat welgevallen, terwijl ik hem breeduit uit de doeken doe wat mij die dag is overkomen. “Luister Kobus.
Ik werk in een mannenwereld. Transport en logistiek. Daar heb jij natuurlijk totaal geen verstand van. Wat maar goed is ook.
Toch zouden ze een jager als jij best kunnen gebruiken. In de keuken hebben ze geregeld last van een muizenplaag.”
Ik voel een rilling langs mijn lijf gaan als ik denk aan die mollige grijze muis, die over het aanrecht scharrelde, omdat de
nachtploeg hun afval niet goed had opgeruimd. Het diertje had een waar feestmaal gehad. Gelukkig hoef ik zelf geen wisseldiensten te draaien. Dat is alleen voor de mensen van de afdeling planning en de loods medewerkers. Ik kom ’s ochtends pas
om acht uur binnen en jaag dan Bertus, de loodsbaas, van zijn stoel.
‘Weet je, Kobus, Ik kan normaal best goed mijn mannetje staan. Waar dan ook.
Alleen niet bij Piet Dockte, mijn chef. De klootzak. Eigenlijk is hij niet mijn directe
chef, maar waarnemend. Marinus van de Poel is mijn chef, maar die heeft geen
flauw benul wat er allemaal op de afdeling afspeelt. Die sluit zich op in zijn kantoor
en staart de hele dag al kettingrokend naar de muur van het naburige pand. Ik heb
hem zelfs een keer betrapt en toen deed hij alsof hij een document zat te lezen.
Ondersteboven! Ik heb maar gedaan alsof ik het niet zag.” Ik zucht geërgerd. Die
Piet dus… maakt de planning voor de chauffeurs. Iedereen is bang voor hem. Ik ben
namelijk niet de enige die moet lijden onder zijn terreur. Als de chauffeurs tegen
hem in durven te gaan, geeft hij ze een onmogelijke route. Iedereen wordt door
hem wel op de een of andere manier gechanteerd of geïntimideerd. Dat laatste
flikt hij dus bij mij.”
Ik snuif. Vandaag heb ik hem eindelijk eens goed te pakken gehad. Het zal hier
waarschijnlijk niet bij blijven. Het idee dat Piet nog meer op wraak zint, bezorgt
me pijn in mijn buik. Misschien had ik hem moet laten begaan? “Weet je Kobus,
jullie katten hebben geen weet van de dingen die wij dagelijks moeten doorstaan.”
Kobus staat op en stapt spinnend op mijn schoot. Hij heeft inderdaad geen idee.
Zijn leven kabbelt gemoedelijk door. De enige drama die hij wel eens ervaart, is als
ik te laat ben met de kattenbak verschonen of als hij nog geen eten heeft. Maar dat
maakt hij me dan ook wel duidelijk door net zo lang klagelijk te mauwen en voor
mijn voeten te blijven lopen, totdat ik mijn taak als dienstmeid weer naar behoren
heb gedaan.
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Kobus duwt zijn kop tegen mijn hand. Nu hoef ik alleen maar te aaien. Genieten sluit hij zijn ogen als ik hem zachtjes achter zijn oren kriebel. Ik ga ondertussen door met mijn relaas. Het is fijn om iemand te hebben die luistert naar de drama’s
zonder hier een oordeel over te vellen of advies te willen geven. “Piet kan niet met zijn gore poten van me afblijven.”
Om mijn woorden kracht bij te zetten, trek ik een gezicht alsof ik zojuist in iets heel smerigs heb gebeten. “Vandaag ging
rolde die hufter dus achteruit met zijn bureaustoel tot waar ik stond en ging met zijn hand langs mijn been omhoog. Ik schrok
me werkelijk te pletter en raakte in paniek. Ik deed een stap opzij en probeerde hem zo goed mogelijk te negeren terwijl ik
verder ging met printen. Hij vond het blijkbaar zeer grappig, want hij rolde terug en pakte grinnikend iets uit zijn la. Ik dacht
niet na en reageerde gelijk. Ik liep achter hem aan en trapte de la hard dicht. Gevolg: zijn hand zat klem in de la. Het behoeft
geen uitleg dat dit niet zonder gevolgen bleef. Zijn gedrag werd nog onuitstaanbaarder. Nog provocerender.”
Vermoeid leg ik mijn hoofd tegen de leuning. “Vandaag was een hel, Kobus! Tot overmaat van ramp had ik namelijk ook nog
eens een kastekort van meer dan € 500,00. Ondanks dat ik met zekerheid durf te zeggen dat Piet het heeft gedaan, kan ik het
dus niet bewijzen. Daarom heb ik gelijk mijn collega Jan ingelicht. Die adviseerde me dus om mijn mond dicht te houden. Piet
aangeven heeft geen zin. Marinus van de Poel houdt toch een hand boven Piet zijn lelijke rotkop.”
Ik zucht weer. “Was iedereen maar zo lief in de omgang als jij, rooie.” Kobus staat op en gaat met zijn voorpoten tegen me
aanstaan, waarna hij zijn kop hard tegen mijn kin drukt. Ik druk een zoen tussen zijn oren. “Ik hou ook van jou.”
Luid geschreeuw uit de woning naast me, kondigt weer een avond vol ergernissen aan. Het is niets nieuws. De ruzies van
mijn buren hebben de neiging uren te duren, begeleid door slaande deuren en gestamp op het laminaat. Alsof ze in een trainingskamp zitten.
Zuchtend sta ik op en besluit uit te gaan. Hier wil ik nu niet blijven. Ik moet eruit. En ik heb dringend behoefte aan een borrel! Ik pak mijn jas en sleutels en vlucht mijn huis uit. Ik steek in het voorbijgaan nog even mijn middelvinger op naar de deur
van de buren en denk allerlei lelijke gedachten. Met mijn oude fiets rijd ik naar het station, waar ik de metro pak naar het
centrum van Rotterdam. Doelbewust loop ik met grote passen richting het enige niet subsidieerde underground Podium dat de
grootste havenstad van Europa nog rijk is. Zonder aarzelen duw ik de stalen deur open, de rode wijn lonkt. Ik loop naar binnen, langs de garderobe waar een jong grietje verveeld op haar kauwgom zit te
kauwen en knoop mijn jas los.
Ik kijk nieuwsgierig om me heen. Uit het aantal aanwezigen kan ik afleiden dat
ik wel erg vroeg ben. Ik heb me dan ook overhaast de deur uit laten jagen door
mijn oorlogvoerende buren. Ik trek een gezicht. Ik snap echt niet dat die twee
nog bij elkaar blijven. Hierbij vergeet ik gemakshalve de destructieve relaties die
ik zelf heb gehad. Het is dat Leo zelf naar zijn andere vriendin vertrok, anders
had ik me nog steeds door hem laten vernederen.
Ik recht mijn schouders en richt me op de bar. Aan het uiteinde zit een groezelig uitziende man een blow te draaien. Zijn haar is vettig, zijn gezicht pokdalig en
zijn ogen liggen diep in hun kassen. Ik weet het direct: dit is een verloren ziel. Ik
kan mijn ogen niet van hem afhouden. Waarschijnlijk omdat hij me aan mezelf
doet denken. Ik schud een onbehaaglijk gevoel van me af en klim op de dichtstbijzijnde barkruk. Mijn tas zet ik op de kruk naast me. Voordat ik de man achter de
bar kan wenken, staat hij al voor me.
“Wat mag ik voor je inschenken? De eerste is van het huis.”
Ik kijk in een paar opvallend blauwe ogen. Koud als ijs, schiet het door mijn
hoofd. Ik glimlach vaag. Die kleur blauw kan nooit echt zijn. Door zijn gebleekte
haren lijkt zijn gezicht hard. Maar zodra hij lacht, verdwijnt die hardheid als
sneeuw voor de zon. Hij houdt zijn hoofd schuin en trekt zijn wenkbrauwen op. Het ziet er komisch uit. “Geen dorst?” vraagt
hij plagend. Ik schud nee. “Ja, bedoel ik. Sorry. Ik was afgeleid door de kleur van je ogen.” Gelukkig neem ik nooit een blad
voor mijn mond. Zijn lach geeft aan dat hij dondersgoed weet dat zijn ogen bijzondere blikvangers zijn. Ik krijg het warm en
kijk naar het punt tussen zijn ogen. “Een ehhh… witte wijn graag. Zoet.”
“Een zoete witte wijn, coming up.” Met een gevoel voor theater schenkt hij het glas vol. Hij zet het voor me neer, knikt
even en loopt naar de volgende klant. Ik kijk hem na. Er klopt iets niet. Hij heeft iets sinisters over zich. Ik kan het niet verklaren. Het is meer een gevoel. Ik neem hem nog eens op. Hij is blond, ja. Maar dat is niet echt. Hij heeft niet een uitgesproken Nederlands uiterlijk. Ik kan het niet thuisbrengen. Misschien Arabisch. Maar zijn haar krult niet. Het is sluik. Hij is lang,
gespierd. Zeker niet mager. Eigenlijk heeft hij best wel een stevig postuur en toch slank. Ik vermoed dat er onder dat zwarte
overhemd van hem geen grammetje vet te vinden is. Waarschijnlijk is het één bonk spieren. Hij loopt als een roofdier. Een
grote kat. Maar dan wel eentje met lichtblauwe ogen en punkerig geblondeerd haar. Mijn gedachten dwalen af. Hij zou best
lekker kunnen zijn voor één nachtje..
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Ik schud mijn hoofd en zucht diep. Gefrustreerd haal ik mijn handen door mijn haar. Ik mis seks. Een groot warm mannenlijf
om tegenaan te kruipen. Mijn gedachten dwalen af naar mijn werk. En tegelijkertijd walg ik ervan. Seks heeft voor mij een
dubbele lading. Ik snap niet dat Piet er altijd maar mee wegkomt. Wat een smerige hufter! In gedachten breek ik één voor één
die grijpgrage griebus vingers van mijn handtastelijke meerdere.
De stem van de barkeeper haalt me terug. “Kom je hier voor het eerst? Ik heb je hier nog nooit eerder gezien.”
Niet?
Ik frons onbewust mijn wenkbrauwen en kijk hem aan. Ik was hier een tijdlang kind aan huis. Avonden lang. De ene jamsessie na de andere. Maar, ja. Toen werkte deze duivel hier nog niet. “Ik ben terug van weggeweest, zeg maar. Mijn buren, mijn
gekmakende, herrie veroorzakende, buren, hebben me een soort van hierheen gejaagd.”
Hij knikt alsof hij het begrijpt. Natuurlijk begrijpt hij het niet. Hij heeft vast geen idiote schreeuwende buren die stampend door hun huis marcheren en met deuren gooien om hun gevloek en getier kracht bij te zetten.
Hij schenkt me nog een wijn in. Bijna terloops had ik mijn glas uit pure ergernis over de gebeurtenissen van vandaag in één
keer naar binnen gekieperd.
“Het klinkt alsof je eigenlijk andere plannen had.” Zijn stem klinkt als een zoete streling die mijn zinnen tot rust probeert
te brengen. Zijn ogen boren zich onderzoekend in de mijne.
Ik kalmeer. Iets. Want zodra de gedachten weer omhoog ploppen, gaan de nekharen in mijn nek ook weer overeind staan.
“Ik wilde eigenlijk thuis blijven,” flap ik eruit. “Aan mijn teksten werken.” Ik pers er een glimlach uit om mijn klaagzang te
verzachten.
Hij legt zijn hand op de mijne. Er gaat een schok door me heen. En voordat ik er erg in heb, rollen de gebeurtenissen van
vandaag, mijn ergernissen en zelfs mijn verlangens als een waterval naar buiten. “Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen
dat Piet Dockte zwaar gestraft wordt, de buren voorgoed ophouden met herrie maken en ik weer kan gaan optreden met mijn
band.” Ik hef mijn vinger. “Succesvol dan, hè?”
Hij grijnst. “Dat zijn drie wensen.”
Ik voel een aangename tinteling langs mijn ruggengraat lopen. Verbaasd hap ik naar adem. Ineens is zijn hand verdwenen.
Glimlachend kijkt hij me aan. “Ga zingen! Volg je passie. Stop met anderen de schuld te geven en laat zien wie je werkelijk bent.”
Volg mijn passie? Hoe? Ik wil wel, maar ben vergeten hoe. Ik weet trouwens niet waar ik moet kijken. Ik heb zojuist al mijn ellende bij een
vreemde gedropt. Normaal doe ik dat nooit. Ik ben geen klager. Ik los mijn
problemen zelf op. En dat wat niet opgelost kan worden stop ik weg in de
diepste spelonken van mijn ziel, of ik verdrink het in een fles wijn.
Ik heb een paar weken terug mogen proeven van iets waarvan ik dacht
dat ik het nooit meer zou ervaren. De volgende dag werd het me echter
direct weer ontnomen.
“Stop met jezelf een slachtoffer voelen.”
Vertwijfeld kijk ik hem aan. Ik wil me ook helemaal geen slachtoffer
voelen. Maar tegelijkertijd besef ik me dat mijn hele leven een opeenstapeling is van dingen die me zijn aangedaan.
De man aan het einde van de bar roept de blonde duivel. Ik versta iets
van Djim. Dat moet Jim zijn. De man spreekt duidelijk met een dubbele
tong.
“Ga zingen,” zegt Jim met nadruk en knikt naar het podium.
Ik grimas weer. Hij heeft makkelijk praten. Ik ken hier niemand.
Met mijn ogen volg ik Jim naar het andere einde van de bar. Ik zie dat
hij zijn hand op schouder van de smoezelige man legt. Jim zegt iets tegen
hem. De ogen van de verloren ziel lichten op en een glimlach breekt door
op zijn gezicht. Het is net of alle last van zijn schouders valt.
Verbaasd kijk ik weer voor me. Hij is goed. Hij is echt goed.
Achter me hoor ik dat de eerste muzikanten het podium hebben betreden. Stevig gitaargeluid knalt door de speakers. Dit
zijn geen beginnelingen. Ik neem een slok van mijn wijn en luister naar het intro dat wordt ingezet. Verbaasd draai ik me om
als ik de tonen van één van mijn eigen nummers herken.
Daan, mijn oude gitarist, kijkt me vanaf het podium grijnzend aan. Met een hoofdbeweging nodigt hij me uit om te komen
zingen. Blij verrast laat ik me van de barkruk glijden en pak mijn tas. Ik smijt het ding tegen een speaker en grijp de microfoon.

- Hoe dit afloopt lees je eind januari in de volgende Kings Things! -
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fanclub in
de huidige vorm bestaat sinds 2002.
Op 21 september 2002 kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er
bij de oprichting voor gekozen om met
donateurs te gaan werken in plaats
van met betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis
gebruik kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website
maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten KvK
en software, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans
levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

De SKF crew wenst je fijne
Feestdagen!
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