Cell Stephen King
Eventually, you will completely discover a additional
experience and achievement by spending more
cash. still when? get you agree to that you require
to get those all needs gone having significantly
cash? Why dont you attempt to acquire something
basic in the beginning? Thats something that will
lead you to understand even more with reference to
the globe, experience, some places, in the same
way as history, amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own era to take effect
reviewing habit. in the middle of guides you could
enjoy now is Cell Stephen King below.

Het Instituut Stephen King 2019-09-10 ‘De koning
van het spannende genre.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Spannend, snel en gewelddadig, maar
met humor.’ Noordhollands Dagblad Voor de fans
van Stranger Things Midden in de nacht, in een huis
in een rustige straat in een buitenwijk van
Minneapolis, worden de ouders van Luke Ellis

stilletjes vermoord. Luke zelf wordt in een zwarte
SUV geladen en weggereden. Dit alles duurt minder
dan twee minuten. Luke wordt wakker in het
Instituut, in een kamer die precies op zijn
slaapkamer lijkt, alleen zonder raam. Aan de andere
kant van de deur zijn meer deuren, met daarachter
meer kinderen, die daar allemaal op dezelfde
manier zijn beland als Luke. Kalisha, Nick, George,
Iris en de tienjarige Avery hebben allen speciale
krachten, zoals telekinese of telepathie. Zij zitten in
Voorkant. Ooit waren er nog meer kinderen, maar
die zijn naar Achterkant verhuisd. Het personeel
van deze sinistere faciliteit, dat onder leiding staat
van de genadeloze mevrouw Sigsby, wil de
bovennatuurlijke gaven van de kinderen inzetten
voor zijn eigen doeleinden. En deinst nergens voor
terug om dat te bereiken. Als je meewerkt, krijg je
muntjes voor de automaten. Zo niet, dan wacht een
wrede straf. Hoe meer kinderen er naar Achterkant
worden gestuurd, hoe wanhopiger Luke wordt om te
ontkomen en hulp te zoeken. Maar er is nog nooit
iemand uit het Instituut ontsnapt... De Nederlandse
pers over Stephen King ‘Niemand minder dan de
horrorgrootmeester.’ NRC Handelsblad 'King voert
je mee naar de grenzen van de horror.' Trouw ‘De
fantasierijke en tegelijkertijd zo angstaanjagend
realistische verhalen van King definiëren wat

literatuur hoort te zijn: de oneindige mogelijk tot het
scheppen van nieuwe werelden.’ de Volkskrant
Cell - Ssa Stephen King 2007-01-25
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The Science of Stephen King Lois H. Gresh 200708-31 Introduction: Where Science and Fiction
Intersect -- From Proms to Cells: The Psychic World
of Stephen King -- Carrie -- Firestarter -- The Dead
Zone -- Hearts in Atlantis Cell -- The Green Mile -On the Highway with Stephen King -- "Trucks"-They Came From Outer Space -- Dreamcatcher -The Tommyknockers -- The Fourth Horseman -The Stand -- Up the Dimensions with Stephen
King -- The Dark Tower I: The Gunslinger -Insomnia -- Traveling in Time with Stephen King The Langoliers -- Parallel Worlds -- "The Mists" -From a Buick 8 -- The Dark Tower -- The
Tailisman -- Longevity an Genetic Research - The
Golden Years -- Evil, Obsession, and Fear -- The
Tommyknockers -- Carrie -- The Talisman -- It -The Stand -- Danse Macabre -- The Shining -Misery -- "Night Surf."
Later Stephen King 2021-03-02 VN Thriller van het
jaar 2021! Normaal ziet hij de doden maar voor een
paar dagen. Maar wat als ze ervoor kiezen om
langer te blijven? Jamie Conklin is enig kind. Als

zoon van een alleenstaande moeder die lastig rond
kan komen, wil hij niets liever dan een normale
jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is hij
allesbehalve normaal... Geboren met een
bovennatuurlijke gave die hij van zijn moeder
geheim moet houden, ziet Jamie dingen die
niemand anders kan zien en weet hij meer dan
eigenlijk mogelijk zou moeten zijn. Wanneer een
rechercheur van de New Yorkse politie hem betrekt
bij de klopjacht op een moordenaar, komt Jamie
opnieuw oog in oog te staan met een overledene.
Maar de prijs die deze keer staat op het gebruiken
van zijn gaven is veel hoger dan hij ooit had
gedacht – deze geest is namelijk niet van plan weg
te gaan. Later is een krachtig en spookachtig
verhaal met ondertonen van de klassieke thriller It.
Een onvergetelijke zoektocht naar wat ervoor nodig
is om op te staan tegen het kwaad en al zijn
gezichten. In de pers ‘Kan zich moeiteloos meten
met de klassieke Kings. Een fantastisch boek,
spannend tot de laatste bladzijde.’ Thomas Olde
Heuvelt over Het Instituut ‘Verslavend vakwerk.
King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk in
de Volkskrant ‘Een gloednieuwe thriller over de
geheimen die we verborgen houden en welke
consequenties eraan verbonden zitten om deze op
te rakelen. (...) De koning van het spannende

genre.’ VN Detective & Thrillergids
The Linguistics of Stephen King James Arthur
Anderson 2017-06-08 Stephen King, “America’s
Favorite Boogeyman,” has sold over 350 million
copies of his books, becoming in effect the face of
horror fiction. His influence on popular culture has
drawn both strong praise and harsh criticism from
reviewers and scholars alike. While his popularity
cannot be overstated, his work has received
relatively little critical attention from the academic
world. Examining King’s fiction using modern literary
theory, this study reveals the unexpected
complexity of 22 short stories and novels, from
Carrie to End of Watch. The author finds King using
fantasy and horror to expose truths about reality
and the human condition.
Duel met de dood Preston & Child 2010-02-09
William Smithback, verslaggever voor The New
York Times en zijn vrouw Nora Kelly, antropoloog
en werkzaam bij het Museum of National History,
worden aangevallen in hun appartement aan de
Upper West Side. Volgens ooggetuigen was de
aanvaller hun ietwat vreemde buurman. Maar
diezelfde man blijkt al tien dagen daarvoor te zijn
overleden... Laura Hayward leidt het onderzoek,
maar Pendergast en DAgosta ondernemen hun
eigen onorthodoxe queeste naar de waarheid. Zij

doen een ongelooflijke ontdekking: in Manhattan
bestaat een geheime, besloten gemeenschap die
een cultus met voodoo bedrijft die geen
buitenstaander ooit heeft overleefd. Midden jaren
tachtig vonden Preston & Child elkaar in de
natuurwetenschap. Zij raakten bevriend en schrijven
sindsdien als duo de bestsellers Dodenboek, Dans
des doods, Hellevuur, Kraaienvoer, De
gruwelkamer, De onderwereld, De vloek van het
oerwoud en Het helse rad. `Preston & Child zijn
weer ouderwets op dreef. () Pracht en praal worden
zo beeldend beschreven, dat men zich op het schip
de Brittannia zelf waant. Voeg daar nog eens de
karakters van de schandelijk rijke passagiers aan
toe en je hebt een prachtig sfeerbeeld.
Crimezone.nl, Chris Derks over Het helse rad
`Goed geschreven, zeer spannende, een beetje
Indiana Jones-achtige avonturenthriller, met veel
actie en soms griezelige gebeurtenissen. NBD /
Biblion over Het helse rad
Cell Stephen King 2006 'Civilization slipped into its
second dark age on an unsurprising track of blood
but with a speed that could not have been foreseen
by even the most pessimistic futurist. By Halloween,
every major city from New York to Moscow stank to
the empty heavens and the world as it had been
was a memory.' The event became known as The

Pulse. The virus was carried by every cell phone
operating within the entire world. Within ten hours,
most people would be dead or insane. A young
artist Clayton Riddell realises what is happening.
And together with Tom McCourt and a teenage girl
called Alice, he flees the devastation of explosive,
burning Boston, desperate to reach his son before
his son switches on his little red mobile phone...
Stephen King Rocky Wood 2017-02-10 This
companion provides a two-part introduction to bestselling author Stephen King, whose enormous
popularity over the years has gained him an
audience well beyond readers of horror fiction, the
genre with which he is most often associated. Part I
considers the reception of King’s work, the film
adaptations that they gave rise to, the fictional
worlds in which some of his novels are set, and the
more useful approaches to King’s varied corpus.
Part II consists of entries for each series, novel,
story, screenplay and even poem, including works
never published or produced, as well as characters
and settings.
Teaching Stephen King A. Burger 2016-04-08
Teaching Stephen King critically examines the
works of Stephen King and several ways King can
be incorporated into the high school and college
classroom. The section on Variations on Horror

Tropes includes chapters on the vampire, the
werewolf, the undead monster, and the ghost. The
section on Real Life Horror includes chapters on
King's school shooting novella Rage, sexual
violence, and coming of age narratives. Finally, the
section on Playing with Publishing includes chapters
on serial publishing and The Green Mile, e-books,
and graphic novels.
The Science of Stephen King Lois H. Gresh 200708-01 Advance Praise ""What a treasure house is
this book! Robots, space aliens, Einstein, black
holes, time travel--these themes, and much more,
from Stephen King's amazing books are opened up
like toy chests. It's tremendous fun, entirely
educational, and a great tribute to King."" --Peter
Straub ""A fun, fun read."" --F. Paul Wilson ""The
Science of Stephen King appeals to both the
scientist and the longtimereader of Stephen King in
me. Gresh and Weinberg use concepts from King's
fiction as launching pads for in-depth explorations of
concepts as diverse as ESP, pyrokinesis, time
travel, artificial intelligence, quantum chemistry,
alternate realities, string theory, and the possibility
that we'll be visited by aliens or that we'll face a
global pandemic. Much of what Stephen King writes
about in his novels is closer to reality than you might
think."" --Bev Vincent, Ph.D., author of The Road to

the Dark Tower ""A superb overview of King's use of
scientific concepts in his stories. And considering all
the scary talk lately about pandemic flu, their
chapter on The Stand is timely as hell."" --Stephen
Spignesi, author of The Complete Stephen King
Encyclopedia ""Just as Sagan and Asimov
popularized science to the masses by making
itentertaining and informative, so too do Gresh and
Weinberg.Compulsively readable and thoughtprovoking."" --George Beahm, author of The
Stephen King Companion
Coffey's Hands Stephen King 2016-05-10 The
Green Mile, Stephen King’s #1 New York Times
bestselling novel, was first published twenty years
ago in six original paperback installments.
Inspiration for the Oscar-nominated film starring
Tom Hanks about an innocent man on death row,
The Green Mile is now available for the first time in
e-serial form. Coffey’s Hands is Volume Three.
Eduard Delacroix has grown quite attached to Mr.
Jingles. But one guard, Percy Wetmore, despises
Mr. Jingles…and anything that might bring
happiness to an inmate. Not all guards can be like
Paul. He’s a man who doesn’t like to see anyone
suffer and has dedicated his career to making sure
that the condemned men in his charge spend their
last days with peace and dignity. Paul is also

suffering. He has a painful bladder infection that just
won’t let up. It’s because of this ailment that he
learns that John Coffey has the ability to heal with
his touch. It’s a wondrous revelation at a time when
yet another man must take his final trip on the
Green Mile.
Mobiel Stephen King 2014-11-28 Stel je voor dat
iedereen die zijn mobiel gebruikt, verandert in een
moordlustige zombie... Clayton Riddell is
striptekenaar en heeft net een contract getekend
waardoor zijn geldzorgen voorbij zijn. Maar dan
merkt hij dat mensen op straat in rap tempo
veranderen in krankzinnigen nadat ze hun mobieltje
hebben gebruikt. Voor Clayton is het duidelijk: hij
moet zijn vrouw en zoontje zien te bereiken voordat
ook zij hun mobieltje gebruiken. Maar hoe? Want
waarschuwen kan niet meer... 'King is een
begenadigd verteller. Lees dit verhaal en u kijkt
voortaan met andere ogen naar uw mobieltje.'
Algemeen Dagblad Stephen King (1947) heeft meer
dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder
vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde
bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Cell Stephen King 2007-01-25 Stephen King's
bestselling apocalyptic thriller. 'Civilization slipped
into its second dark age on an unsurprising track of
blood but with a speed that could not have been

foreseen by even the most pessimistic futurist. By
Halloween, every major city from New York to
Moscow stank to the empty heavens and the world
as it had been was a memory.' The event became
known as The Pulse. The virus was carried by every
cell phone operating within the entire world. Within
hours, those receiving calls would be infected. A
young artist Clayton Riddell realises what is
happening. He flees the devastation of explosive,
burning Boston, desperate to reach his son before
his son switches on his little red mobile phone . . .
Cell (versione italiana) Stephen King 2013-06-04 Un
misterioso impulso irradiato dall'apparecchio
distrugge il loro cervello e azzera la mente, la
personalità, migliaia di anni di evoluzione. Purtroppo
è solo l'inizio...
Cell Stephen King 2006-11-30
Billy Summers Stephen King 2021-08-03 Een
verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe
held die nog één laatste kans op verlossing krijgt
Billy Summers is een huurmoordenaar, de beste die
er is. Hij stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een
klus alleen aan als het doelwit echt een slechterik
is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er
nog één laatste opdracht. Als een van de beste
sluipschutters ter wereld en een onderscheiden
oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het

aankomt op verdwijnen nadat een klus is -geklaard.
Dus wat kan er misgaan? Wat dacht je van... alles?
Dit niet weg te leggen verhaal is enerzijds een
oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring
aan kleine steden in Amerika en de mensen die
daar wonen. Met in de hoofdrol een van de meest
meeslepende en verrassende duo’s die King ooit
heeft geschreven, dat alles op alles zet om de
misdaden van een buitengewoon slechte man te
wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en een
complexe held die nog één laatste kans op
verlossing krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’
Matthijs van Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos,
hij kan je werkelijk bang maken. Lees en kijk over je
schouder.’ NRC Handelsblad ‘De koning van het
spannende genre.’ VN Detective & Thrillergids
De vijfde vrouw James Patterson 2021-03-01 New
York Times bestsellerauteur James Patterson
bewijst in ‘De vijfde vrouw’ opnieuw het enorme
succes van de Women’s Murder Club en
introduceert in het vijfde deel van de reeks een
nieuwe vriendin! Lindsay's collega, de advocate
Yuki, vraagt haar om hulp wanneer haar moeder op
mysterieuze wijze overlijdt in het ziekenhuis. Al
gauw ontdekken de vriendinnen dat er meerdere
patiënten om het leven zijn gekomen die genezen
waren verklaard. Wat voor zieke geest haalt het in

zijn hoofd om te moorden in een ziekenhuis? James
Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996
eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds
1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300
miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden
op nummer één op de bestsellerlijst van de New
York Times, waaronder President vermist, dat hij
samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken
hem een van de meest succesvolle en best
verkopende auteurs ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s
Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd.
Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn
schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij
verscheidene prijzen gewonnen en
onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar
Award van de Mystery Writers of America en de
Literarian Award van de National Book Foundation.
Het hoge gras Joe Hill 2013-06-07 Stephen King en
Joe Hill, Het hoge gras Een angstaanjagend verhaal
van Stephen King en Joe Hill waarin een broer en
zus langs de kant van de weg stoppen als ze een
jongen vanuit het hoge gras om hulp horen roepen.
Binnen een paar minuten zijn ze volkomen

gedesoriënteerd, verdwaald en elkaar kwijtgeraakt.
Ondertussen wordt het geschreeuw van de jongen
steeds wanhopiger...
Stephen KingÕs Modern Macabre Patrick McAleer
2014-07-29 As Stephen King has continued to
publish numerous works beyond one of the many
high points of his career, in the 1980s, scholarship
has not always kept up with his output. This volume
presents 13 essays (12 brand new) on many of
King's recent writings that have not received the
critical attention of his earlier works. This collection
is grouped into three categories--"King in the World
Around Us," "Spotlight on The Dark Tower" and
"Writing into the Millennium"; each examines an
aspect of King's contemporary canon that has yet to
be analyzed.
Als het bloedt Stephen King 2020-05-26 ‘De koning
van het spannende genre.’ VN Detective en
Thrillergids Een must voor King-fans! Als het bloedt
bevat vier gloednieuwe verhalen van de geliefde
meesterverteller. Naast het titelverhaal ‘Als het
bloedt’, met oude bekende Holly Gibney in de
hoofdrol, bevat deze bundel ook de verhalen ‘De
telefoon van meneer Harrigan’, ‘Het leven van
Chuck’ en ‘Rat’. De telefoon van meneer Harrigan
Na het overlijden van zijn enige vriend raakt Craig in
een diep dal. Zoekend naar troost blijft hij meneer

Harrigan bellen en zijn voicemail inspreken. Op een
dag vertelt Craig dat hij wordt gepest. Maar als hij
de volgende dag op school komt, is de pestkop
spoorloos verdwenen... Het leven van Chuck Marty
Anderson had zich het einde der tijden heel anders
voorgesteld. Terwijl de Apocalyps met rasse
schreden nadert, verschijnen overal advertenties
die ene ‘Chuck’ bedanken voor 39 geweldige jaren
dienst. Wie is deze Chuck? En kan het eind van de
wereld nog worden afgewend? Als het bloedt Een
bomaanslag op een basisschool eist tientallen
slachtoffers, voornamelijk kinderen. Als Holly
Gibney het nieuws op het journaal hoort, gaan haar
nekharen overeind staan. Ze is ervan overtuigd dat
de nieuwslezer iets met de gruwelijke aanslag te
maken heeft. Maar wat? Rat Om in alle rust te
kunnen schrijven, trekt Drew Larson zich terug in
een afgelegen hut. Dat is niet zonder gevaar: de
laatste keer dat Drew een verhaal kwijt moest,
kostte hem dat bijna zijn verstand. Dit keer lijkt alles
goed te gaan, tot er een mysterieuze rat verschijnt
die aanbiedt hem te helpen. Tegen een prijs.
The Cell 18cc Hb Bin Header Stephen King 200602-27
Schone slaapsters Stephen King 2017-09-26 In het
Amerikaanse stadje Dooling, waar een
vrouwengevangenis het enige gebouw van

betekenis is, breekt een vreemde ziekte uit. Alle
vrouwen die in slaap vallen, worden langzaam
ingekapseld door iets wat lijkt op spinrag, tot er een
cocon om hun hoofd is gevormd - en ze worden niet
meer wakker. De ziekte verspreidt zich als een
epidemie en iedere vrouw doet haar best om zo
lang mogelijk wakker te blijven. Politiechef Lila
Norcross is een van hen, maar hoe hard zij en de
goedwillende mannen om haar heen ook werken
om de orde te bewaren, al snel komen de primaire
instincten van de achterblijvers aan de oppervlakte
en raakt het leven in Dooling ontwricht. Het is eten
of gegeten worden. Schone slaapsters wordt
bevolkt door vele memorabele personages. Zo is er
Clint, de vrouw van Lila, die als psychiater van de
vrouwengevangenis probeert om het kwaad buiten
de deur te houden. De gevangenen die elk met hun
eigen achtergrond en verhaal trachten de
wonderbaarlijke situatie naar hun hand te zetten. En
dan is er nog de raadselachtige Evie, de enige
vrouw die in slaap kan vallen en ongeschonden
weer wakker wordt. Niemand weet waar ze
vandaan komt en over welke bijzondere gaven ze
beschikt. Iedereen in Schone slaapsters wordt op
de proef gesteld en gaat tot het uiterste om te
overleven. Maar is het genoeg om een catastrofe af
te wenden? Stephen King en Owen King hebben

een meeslepende roman geschreven die alles op
scherp zet, en waarin ze meesterlijk laten zien wat
er kan gebeuren als de temperaturen in de
samenleving verder en verder worden opgevoerd.
Cell Stephen King 2006
Stephen King Bev Vincent 2022-09-13 Explore the
evolution and influences of Stephen King’s body of
work over his nearly 50-year career, and discover
how the themes of his writing reflect the changing
times and events within his life. Timed with Stephen
King’s 75th birthday on September 21, 2022,
Stephen King features archival photos and
documents from King’s personal collection
alongside the stories behind how his novels,
novellas, short stories, and adaptations came to be.
It might sound like a tall tale that Stephen King once
met a bartender named Grady in an empty hotel in
Colorado, or that the celebrated author helped his
young daughter bury her cat in a nearby “pets
sematary” after it was killed on a busy roadway. But
King’s magic comes from his ability to draw on
personal experience and mundane life events and
then twist them into something horrific. With
critically acclaimed titles that have also been turned
into blockbuster sensations like The Shining, It, and
Carrie, King's work has stood the test of time across
decades. This history of the writer's struggles,

triumphs, bestsellers, lesser-known stories,
collaborations, and more makes the perfect addition
to any Stephen King fan’s collection. Celebrate the
beloved King of Horror with this informational and
entertaining look inside King’s most iconic titles and
the culture they have created.
El Mòbil Stephen King 2006-09-01 Amb El mòbil
(Cell), Stephen King ha escrit una fascinant
exploració postapocalíptica del costat més obscur
de la humanitat. És una tarda assolellada a Boston,
i la vida somriu a Clayton Riddel, un autor de
còmics que acaba de signar un contracte amb el
qual podrà mantenir la seva família amb el seu art.
Però en un instant tot es precipita cap a l’horror. Ell
–i tot el món civilitzat— ha de fer front a la
devastació produïda per un misteriós fenomen que
es transmet mitjançant els telèfons mòbils i que
acabarà sent conegut amb el nom “El puls”: Es
tracta d’una mena de descàrrega d’energia que ha
afectat el cervell de les persones que estaven
utilitzant els seus aparells i les ha convertit en
criatures salvatges, mortíferes i assedegades de
sang. De sobte, Clayton i un grup de supervivents
es veuen sumits en el caos més absolut, envoltats
de mort. Ningú pot escapar del malson, però una
fletxa sembla indicar a Clayton el camí a seguir. A
mesura que avancen cap al nord, el destí s’anirà

concretant: Kashwak=NO-FO. Una promesa,
potser... o la direcció fins al cor mateix del terror.
Stephen King ha escrit més de quaranta llibres, tots
best-sellers internacionals. Entre les novel·les que
ha publicat cal destacar Carrie, El resplandor i
Misery (totes tres portades al cinema), i de les més
recents, Bog of Bones, The Girl Who Loved Tom
Gordon, Hearts in Atlantis, L’atrapasomnis
(Edicions 62, 2001) i el volum de contes Tot és
definitiu (2003). L’any 2000 va publicar On Writing,
un assaig sobre el procés d’escriptura. Viu a
Bangor, Maine.
Zijn jaar Gayle Forman 2014-04-15 Willem is Lulu
kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het verhaal
van Willem. Na die stralende dag met Allyson, alias
Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd. Hij kan
zijn draai niet meer vinden, is rusteloos en reist de
wereld rond. Wat wil hij met zijn leven? Blijven
reizen? Meer werken? Wat betekent acteren voor
hem? Zo door blijven gaan kan niet meer, niet na
die dag met haar. Zijn jaar vormt samen met Haar
dag een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
Cell Stephen King
The Social Uncanny Natalie Mary Cuthbertson 2018
Cell Stephen King 2018-09-20 You can run. You
can hide. Just don't pick up . . . The event which

propels civilisation into its second dark age is known
as The Pulse. The virus is carried by every cellular
phone operating in the world. Within hours, those
receiving calls will be infected. Clayton Riddell, an
artist and young father, knows he has to reach his
son before the boy switches on his phone. But time
is running out . . .
Lisey's verhaal Stephen King 2014-11-28 Lisey s
verhaal is een bijzondere roman over het huwelijk,
een krachtig liefdesverhaal over wat het betekent
om getrouwd te zijn met een schrijver. Lisey Landon
ontdekt na de dood van haar man dat de `demonen
waarmee hij als schrijver worstelde maar al te
werkelijk zijn. Lisey s verhaal is het meest
persoonlijke boek van Stephen King en het is dan
ook opgedragen aan zijn vrouw Tabitha King.
'Stephen King laat me al sinds mijn vijftiende met
doodsangst en verwondering naar de wereld kijken,
maar ik ben nog nooit zo overtuigd geweest van zijn
grootsheid als door dit boek.' Michael Chabonz
Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd
verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en
fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel
allemaal verfilmd.
Desperation Stephen King 2011-10-22 Er ligt een
gehuchtje aan highway 50 dat door sommigen wel
de eenzaamste plek op aarde wordt genoemd. Het

staat bekend als Desperation, Nevada. Het is geen
gezellige plek om te wonen. Het is zelfs een slechte
plek om dood te gaan. Laat de strijd tussen goed en
kwaad beginnen: Welkom in Desperation...
Desperation is verfilmd door regisseur Mick Garris.
Hoorns Joe Hill 2014-11-14 Joe Hill is de
bestsellerauteur van Hoorns, Zwart hart en
Nosferatu. Samen met Stephen King schreef Hill
Hoogste versnelling en Het hoge gras. Hoorns is nu
verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Nog
nooit kreeg je zoveel 'sympathy for the devil' als in
deze adembenemende bovennatuurlijke thriller.
Merrin Williams is dood, vermoord onder bizarre
omstandigheden, en haar geliefde Ignatius Perrish
is de enige verdachte. Een jaar na haar dood wordt
Ig na een wilde, verwarrende nacht wakker met een
enorme kater en groeien er hoorns uit zijn hoofd.
Eerst schrikt hij daar erg van, maar dan blijkt hij
bepaalde gaven te hebben: iedereen vertelt hem de
waarheid en hij kan mensen ertoe brengen hun
meest immorele impulsen te volgen. Zal Ig zijn
nieuwe gaven kunnen gebruiken om te ontdekken
wie Merrin in het bos heeft verkracht en vermoord?
`Hoorns is een psychologische thriller ( ) de intrige
is ijzersterk. **** Het Parool
Tilifun-i hamr?h Stephen King 2010
Stephen King Classic Collection Stephen King 2018-

09-20
Het kwade licht Dean R. Koontz 2021-10-12 In ‘Het
kwade licht’ wordt Frank Pollard iedere nacht
geplaagd door bizarre nachtmerries. Maar wanneer
hij ‘s ochtends wakker wordt blijven delen van zijn
dromen hem achtervolgen. Soms wordt hij zelfs
wakker op de plek waar hij die nacht over heeft
gedroomd. Angstig voor deze mysterieuze krachten
schakelt hij de hulp van een detectiveduo in, die
aanvankelijk denken dat hij krankzinnig is geworden
door slaapgebrek. Maar gedurende het onderzoek
stuiten ze op een huiveringwekkende waarheid, en
komen nachtmerries tot leven... De #1 New York
Times-bestsellerauteur Dean Koontz neemt je mee
op een angstaanjagende rit door het geheimzinnige
familieverleden van Frank, dat is overladen met
taboes en onheil. De Amerikaanse auteur Dean Ray
Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende
thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy,
science fiction of satire bevatten. Veel van zijn
werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst,
waarvan meerdere direct op nummer één
binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de
grootste New York Times-bestsellerauteurs ter
wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken
geschreven waarvan er meer dan zestig in het
Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd

meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Excavating Stephen King James Arthur Anderson
2020-10-28 Excavating Stephen King: A Darwinist
Hermeneutic Study of the Fiction combines
approaches from science and literary theory to
examine the canon of Stephen King’s fiction work in
a single critical study. James Arthur Anderson has
devised the concept of Darwinist Hermeneutics as a
critical tool to combine evolutionary psychology,
neuroscience, biology, and literary Darwinism with
other more conventional critical theory, including
structuralism, narratology, semiotics, and linguistic
analysis. Using this theory, Anderson examines
King’s works in terms of archetypes and mythology,
human universals, affective emotions, and the
organization of story to create maximum suspense.
This method brings new insights into King’s stories
and broader implications for storytelling as a whole.
Stephen King: A Biography Albert Rolls 2008-12-30
Now known worldwide for his horror creations in
best-selling books and popular film adaptations,
Stephen King spent years in obscurity trying to find
his voice and his audience. For much of his career
he chose to remain in the small-town Maine of his
youth, far from glittering publishing and film centers,
yet few American writers can now equal his hold on
audiences worldwide. This biography traces King's

evolution from would-be pulp magazine writer to
master of his craft, whose work both epitomizes and
transcends the horror genre.
Stephen King Goes to the Movies Stephen King
2009-01-20 A collection of five short stories that
have been made into movies includes "The
Mangler," in which a skeptical writer investigates a
supposedly haunted hotel room that has apparently
caused at least forty-two deaths.
Cell Stephen King 2007 A través de los teléfonos
móviles se envía un mensaje que convierte a todos
en esclavos asesinos. Pocos se escapan de su
fuerza y estos tendrán que sobrevivir en un mundo
totalmente transformado. Clayton Riddell no tiene
teléfono móvil, su esposa, Sharon, tampoco. Están
separados pero en contacto constante por su hijo
Johnny Gee. Sus padres le han regalado un móvil
para cosas urgentes. Saben que muy a menudo no
lo lleva encima y por eso le riñen. El uno de octubre
Clay viaja a Boston por una entrevista de trabajo y
de repente cuando pasea por el parque es testigo
de escenas espeluznantes, escenas totalmente
inexplicables: gente en la calle que hablando por el
móvil se convierten repentinamente en monstruos
asesinos, atacan y matan a todos los de su
alrededor. Los coches chocan entre sí. Es una
escena de caos sangriento, incendios, alarmas.. .

incomprensible. Ya no hay canales de radio ni
televisión, ni servicios de ningún tipo. Nada que
pueda poner orden. Clay entiende que todo ha sido
causado por un mensaje a través de los móviles.
Consigue refugiarse en un hotel junto con otro
hombre Tom McCourt y una adolescente, Alice, los
dos sin móvil. Deciden abandonar la ciudad para
averiguar si la situación es la misma en el resto del
país. Para Clay, lo más importante es localizar a su
hijo que, espera que hoy no lleve su móvil encima.
Los tres emprenden su viaje a pie hacia la ciudad
donde vive Johnny y su madre. Andan de noche
cuando los locos no se mueven. De día se
esconden en casas abandonadas. En su camino se
encuentran con otros que se han salvado pero son
pocos y descubren que los locos se han convertido
en una especie de zombies telepáticos. Estos se
juntan de día en grandes masas, llamados por
música transmitida por altavoces, en estadios de
deportes. De noche duermen. Están controlados
por los sonidos. Andan y andan hacia un solo
destino. La mujer de Clay ha sido víctima de la gran
destrucción pero su hijo parece haber sobrevivido y
Clay y sus dos compañeros siguen su pista. Van de
ciudad en ciudad, entre cadáveres y zombies
asesinos, entre el caos y la destrucción, hasta
llegar a la ciudad de su destino. Y allí Clay

encontrará a Johnny, no el Johnny de antes, pero
quizás algún día aprenderá de nuevo a ser un niño
“normal”. El mensaje de los móviles va perdiendo
toda su fuerza pero...el mundo nunca volverá a ser
lo mismo.
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