Insomnia Stephen King
As recognized, adventure as competently as experience more or less lesson,
amusement, as without difficulty as treaty can be gotten by just checking out a
ebook Insomnia Stephen King in addition to it is not directly done, you could say
yes even more almost this life, approaching the world.
We have the funds for you this proper as well as simple pretension to acquire
those all. We come up with the money for Insomnia Stephen King and numerous
book collections from fictions to scientific research in any way. in the course of
them is this Insomnia Stephen King that can be your partner.

Insomnia Stephen King 2011-10-28 In de bestseller Insomnia van
meesterverteller Stephen King keren we terug naar Derry, het stadje dat velen
zich zullen herinneren van It... Ralph Roberts heeft een probleem: hij slaapt niet
zo goed meer. Elke avond valt hij om halftwaalf in slaap, maar steeds wordt hij
een beetje eerder wakker: 3.15, 3.02, 2.45, 2.15... Voor Ralph betekent het een
verblijf in de hel. Hij begint beangstigende beelden te zien die te echt lijken om
hallucinaties te zijn. Hij ziet kleine, kale dokters die midden in de nacht met een
schaar in de aanslag het huis van zijn overbuurvrouw May Locher
binnendringen...
Schlaflos Stephen King 2001
Stephen King from A to Z George Beahm 1998-09 Contains hundreds of
alphabetically arranged entries that provide information about various aspects of
the life and work of popular novelist Stephen King.
Het Franciscus komplot Dean Ray Koontz 2004 Twee wezens, door genetische
manipulatie in een laboratorium gekweekt, zijn, na hun ontsnapping, de directe
aanleiding tot uiterst onverkwikkelijke zaken.
Het dodenhuis Sarah Pinborough 2018-04-24 Het Dodenhuis van Sarah
Pinborough Een nieuwe thriller van de auteur van 13 minuten Toby's leven was
heel normaal, tot het overhoop werd gehaald door zoiets simpels als een
bloedtest. Ze brachten hem naar het Dodenhuis, ver weg van de moderne
wereld. Daar woont hij nu, samen met de andere zogenaamde Defecten. Ze
worden in de gaten gehouden door Moeder en haar verpleegsters, die wachten
op een teken van ziekte. Een teken dat het tijd is om naar het sanatorium te
gaan. Niemand komt ooit terug uit het sanatorium. Toby is graag alleen, om te
mijmeren over hoe zijn leven vroeger was en om de angst voor wat er komen
gaat zo ver mogelijk weg te stoppen. Maar dan worden er nieuwe Defecten

binnen gebracht. Een van hen is Clara, een energiek meisje dat vastbesloten is
om haar leven hier niet te laten eindigen. En dat verandert alles. Iedereen sterft.
Hoe je hebt geleefd is wat telt. 'Ontroerend en volslagen meeslepend. Ik kon het
niet neerleggen.' Stephen King 'Een prachtig verhaal, oprecht verteld.' Neil
Gaiman
Insomnia Apb Counterpack Stephen King 1995-07-20
Insomnia Stephen Edwin King 1994 Een bejaarde weduwnaar uit een
Amerikaans stadje wordt door onnatuurlijke slapeloosheid klaargestoomd voor
zijn bestemming: een gruwelijk bloedbad onder de voor- en tegenstanders van
legale abortus voorkomen.
Insomnia Stephen King 1994
De beproeving Stephen King 2014-12-11 Een actuele klassieker waarin de
gehele beschaving wordt vernietigd door een geheimzinnige ziekte. De
Beproeving (The Stand) is een van Stephen Kings beroemdste romans en wordt
tot een van de hoogtepunten binnen zijn oeuvre gerekend. Het is het verhaal
van Kings apocalyptische visie op de wereld die door een grote plaag wordt
geteisterd. Eerst komt de Grote Plaag. De gehele beschaving wordt vernietigd
door een geheimzinnige ziekte. Steden liggen bezaaid met rottende lijken. De
lucht is bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een handjevol overlevenden
verzamelt zich en begint aan de langzame, moeizame taak van de
wederopbouw van een nieuwe wereld... Een nieuwe, vierdelige verfilming van
The Stand is in voorbereiding. `Ik heb De Beproeving verslonden van de eerste
tot en met de laatste pagina.' Trouw
One week in the life of Stephen King Alexandra Varrin 2014-0903T00:00:00+02:00 « And so he enters the room. Unhurried, very casual. He
looks tall, very tall, as he walks in with dropped shoulders and an uncertain, faint
smile on his face. Under the clamor of cameras and the deluge of flashes, his
eyes sparkle. A bitamused, a bit-embarrassed, he looks at the gathered crowd
for a few quiet seconds. Curious, seemingly vulnerable, he looks a little confused
as well. He leaves his human-shell, but by the time he reaches across the stage,
he has alreadyfound an even larger one, the carapace of being the mostfamouswriter-of-the-world, that made three hundred reporters to gather today in Paris
from all around the world." From November 12 to November 16 2013, Stephen
King spent a week in Paris as part of his Doctor Sleep book-tour, which gave
thousands of readers the very expected opportunity to meet their favorite writer.
As for Alexandra Varrin, she turned this one-of-a-kind experience into a journey
of self-discovery, managing to make five appointments with the famous author.
While diving into her idol’s monumental works, she questions the ways we relate
to fiction and continues the generational self-image she’s[...] »
Over haar lijk Sarah Pinborough 2020-09-01 IETS OUDS Marcie's affaire met
Jason Maddox sleurde haar midden in de wereld van de gegoede klasse. Oud
geld, oude vriendjes, oude geheimen. Marcie is deze wereld misschien wel in
getrouwd, maar ze zal er nooit echt toe behoren. IETS NIEUWS Dan komt

Jasons compagnon terug van een reis naar Londen, met een nieuwe
echtgenote. Jong, aantrekkelijk, roekeloos... Iedereen raakt in de ban van
Keisha. Ook Jason. IETS DAT JE NOOIT ONGEDAAN KUNT MAKEN Sommige
mensen zouden een moord plegen voor het leven dat Marcie leidt. Hoe ver is ze
zelf bereid te gaan om het te behouden?
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
Sleep Donation Karen Russell 2020-09-29 'Sleep Donation has a dreamlike
beauty while remaining ominous and off-kilter. Parts of it gave me nightmares'
Stephen King An epidemic of insomnia has left America crippled with
exhaustion. Thankfully the Slumber Corps agency provides a lifeline, transfusing
sleep to sufferers from healthy volunteers. Recruitment manager Trish
Edgewater, whose sister Dori was one of the first victims of the disaster, has
spent the last seven years enlisting new donors. But when she meets the
mysterious Donor Y and Baby A – whose sleep can be universally accepted –
her faith in the organisation and in her own motives begins to unravel. Fully
illustrated and featuring a brand-new 'Nightmare Appendix', this uncanny and
prescient novella from the bestselling author of Swamplandia! will haunt your
sleepless nights. Praise for Sleep Donation: ‘Russell's ability to balance the
quirky and the absurd with psychological acumen...turns this unbelievable world
into something more than dreamlike’ NPR ‘Russell writes with such assurance
and speed that she puts the reader under a spell for the duration of her story’
New York Times ‘Russell has a keen sense of dramatic timing and an even
sharper ability to turn an internal state into its own weather system’ Boston Globe
Insomnia Stephen King 2010-03-22 You'll lose a lot of sleep . . . Ralph does. At

first he starts waking up earlier. And earlier. Then the hallucinations start - the
colours, shapes and strange auras. Not to mention the bald doctors who always
turn up at the scene of a death. That's when Ralph begins to lose a lot more than
sleep. When he begins to understand why his hitherto mild-mannered friend, Ed,
is getting out of control - dangerously so. And why his home town is about to
become the new Armageddon . . . Insomnia is a relentless waking nightmare in
which the master of horror and suspense guarantees you sure won't rest in
peace.
Stephen King Lisa Rogak 2018-07-19 De eerste volledige biografie van Stephen
King, een van de populairste schrijvers ter wereld. De eerste volledige biografie
van Stephen King, een van de populairste schrijvers ter wereld. Nu in een
geactualiseerde editie waarin het huidige succes van King met de Mercedestrilogie, It en zijn invloed op bijvoorbeeld het succesvolle Stranger Things is
meegenomen. De verhalen van King maken inmiddels deel uit van onze
populaire cultuur, maar wie is de man achter deze verhalen vol horror, verdriet
en het bovennatuurlijke? In deze biografie onthult Lisa Rogak de getroebleerde
jonge jaren en de levenslange angsten die als inspiratie dienen voor een van de
invloedrijkste schrijvers van de afgelopen 50 jaar. Stephen King boekstaaft
Kings verhaal, en toont de man achter de schrijver van zoveel onvergetelijke
personages en verhalen.
Schlaflos - Insomnia Stephen King 2011 Eines Tages bekommt Ralph Besuch
von Helen Deepenau und ihrer Tochter Natalie, sowie einer ihrer Freundinnen,
Gretchen Tilbury, die beiden danken ihm noch einmal dafür, dass er Helen
damals geholfen hat und warnen ihn vor Ed Deepenau und seinen Männern, sie
schenken ihm Pfefferspray, das er jedoch zur Seite stellt und wieder vergisst.
Als er in der Bibliothek in Derry etwas nachlesen will, wird er von Charlie
Pickering, einem von Ed Deepenaus Freunden mit einem Messer angegriffen.
Pickering sticht Ralph sein Messer in die Seite, dieser jedoch bemerkt, dass er
das Pfefferspray von Helen und Gretchen in seiner Manteltasche trägt, und
benutzt dieses.Een lied van Susannah Stephen King 2013-06-07 Roland en zijn metgezellen
worden geconfronteerd met de ontvoering van Susannah. Ze weten dat zij in
groot gevaar is, maar kunnen ze afwijken van hun pad? Moeten ze Susannah
volgen naar New York of de sleutel tot de Toren veiligstellen? Rolands keuze zal
verstrekkende gevolgen hebben voor hemzelf en voor de queeste. De Donkere
Toren is Stephen Kings onbetwiste meesterwerk en een van de grootste epische
successen van de afgelopen dertig jaar. Een aangrijpende en spannende saga
die een miljoenenpubliek heeft gevonden en nog steeds nieuwe lezers trekt.
Hoofdpersoon in dit magnum opus is Roland van Gilead, scherpschutter, zoeker
naar de waarheid, avonturier en vogelvrijverklaarde. Volg Roland in deze
moderne versie van de graallegende op zijn speurtocht naar het brandpunt van
ruimte en tijd dat bekend staat als de Donkere Toren. De Donkere Toren-serie
compleet De wind door het sleutelgat 1 De scherpschutter 2 Het teken van drie 3

Het verloren rijk 4 Tovenaarsglas 5 Wolven van de Calla 6 Een lied van
Susannah 7 De Donkere Toren `De fantasie van King is eindeloos en hij heeft
het vermogen de lezer op sleeptouw te nemen. NRC NEXT
Een goed huwelijk Stephen King 2014-11-28 Een goed huwelijk is nu verfilmd
als A Good Marriage, naar een scenario van Stephen King. Het is het
angstaanjagende verhaal van een huwelijk vol dodelijke geheimen. Darcy
Anderson is al meer dan twintig jaar gelukkig getrouwd. Haar man is weer eens
op zakenreis, zoals zo vaak, als Darcy in de garage batterijen zoekt. Ze stoot
tegen een weggemoffelde doos en daarin ontdekt ze het gruwelijke bewijs dat
haar man twee mannen is: de ene is de zachtaardige vader van haar kinderen,
de andere een krankzinnige verkrachter en moordenaar. Deze gruwelijke
ontdekking levert een razend spannend verhaal op en het betekent ook het
einde van 'een goed huwelijk'. Deze novelle werd oorspronkelijk gepubliceerd in
de verzameling Aardedonker, zonder sterren. Stephen King (1947) heeft meer
dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels,
alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Dromenvanger Stephen King 2013-08-16 Stephen King, Dromenvanger Ooit
deden vier jongens uit Derry iets moedigs. Het veranderde hen op een manier
die ze nauwelijks begrepen. Een kwarteeuw later zijn de jongens mannen
geworden die eens per jaar samen gaan jagen in de bossen van Maine. Dit keer
valt een verwarde man hun kamp binnen, brabbelend over lichten aan de hemel.
En voor ze het beseffen zijn de vrienden verwikkeld in een strijd met een wezen
dat niet van deze wereld is. Hun enige kans is gelegen in het verleden. En in de
dromenvanger... `Stephen King is een meester in de psychologie van het
verlangen van angst.' Bram Dehouck, tweevoudig Gouden Strop-winnaar `Zijn
fantasie is eindeloos en hij heeft het vermogen de lezer op sleeptouw te
nemen.'NRC NEXT
Zwart huis Stephen King 2015-10-28 Zwart huis van Stephen King en Peter
Straub is het spectaculaire vervolg op de klassieker De Talisman en is ook als
los verhaal te lezen. Het geliefde karakter Jack Sawyer, toen een 12-jarig
jongetje, zien we terug als een vroeg gepensioneerde detective die zich
terugtrekt in het gehucht Tamarack, Wisconsin. Hij herinnert zich niets van zijn
avonturen in de andere wereld en was genoodzaakt ontslag te nemen bij de
politie toen een rare toevalligheid dreigde deze herinneringen weer boven te
halen. Dan word het stadje opgeschrikt door een aantal gruwelijke
kindermoorden die verdacht veel lijken op het werk van een oude
seriemoordenaar, en de hoofdcommissaris smeekt Jack om hem en zijn
onervaren team te helpen om de moordenaar te vinden . Maar is dit slechts het
werk van een gestoord individu, of is een mysterieuze en kwaadaardige kracht
losgelaten op het kleine stadje? ‘King en Straub hebben een roman geschreven
die, af en toe, het literaire equivalent is van twee diva’s die hun hart uit hun
borstkas zingen.’ The Guardian ‘Een briljante en uitdagende donkere fantasie
die de fans van beide auteurs geweldig gaan vinden. Dit wordt een monsterlijke

bestseller, en dat verdiend het ook.’ Publishers Weekly
Stephen King Fonte Wikipedia 2013-09 Fonte: Wikipedia. Pagine: 80. Capitoli:
Incubi & deliri, A volte ritornano, Al crepuscolo, Scheletri, On Writing:
Autobiografia di un mestiere, Stagioni diverse, Tutto e fatidico, Carrie, Tullio
Dobner, Notte buia, niente stelle, L'ombra dello scorpione, Pennywise, Il miglio
verde, Pet Sematary, Incubi e deliri, Le notti di Salem, Misery, The Dome, La
lunga marcia, L'uomo in fuga, L'occhio del male, Shining, Buick 8, Cujo,
Christine - la macchina infernale, Blaze, Carrie White, Le creature del buio,
Insomnia, Stephen King goes to the movies, Quattro dopo mezzanotte, Rose
Madder, Cell, Il gioco di Gerald, Derry, La bambina che amava Tom Gordon, La
meta oscura, La tempesta del secolo, Cose preziose, L'incendiaria, Mucchio
d'ossa, La zona morta, Dolores Claiborne, L'acchiappasogni, Unico indizio la
luna piena, I sonnambuli, Gli occhi del drago, Desperation, La storia di Lisey,
Cuori in Atlantide, The Plant, Ossessione, Il talismano, La casa del buio, Uscita
per l'inferno, Riding the Bullet - Passaggio per il nulla, Duma Key, I vendicatori,
Le piccole sorelle di Eluria, Progetto Azzurro, Danse macabre, Colorado Kid, La
nebbia, Castle Rock. Estratto: Stephen Edwin King (Portland, 21 settembre
1947) e uno scrittore e sceneggiatore statunitense, uno dei piu celebri autori di
letteratura fantastica, in particolare horror, dell'ultimo quarto del XX secolo, e
considerato quindi un autore di spicco anche nel romanzo gotico moderno.
Scrittore notoriamente prolifico, nel corso della sua fortunata carriera, iniziata nel
1974 con Carrie, ha pubblicato oltre sessanta opere, fra romanzi e antologie di
racconti, entrate regolarmente nella classifica dei bestseller, vendendo
complessivamente piu di 350 milioni di copie. Buona parte delle sue storie ha
avuto trasposizioni cinematografiche o televisive, anche per mano di autori
importanti quali Stanley Kubrick, John Carpenter, Brian De Palma e David
Cronenberg. Probabilmente nessun autore letterario, a parte William...
Insomnia Stephen King 2016-02-16 New edition. Originally published: 1994.
The Road to the Dark Tower Bev Vincent 2004-09-28 AN ESSENTIAL GUIDE
TO THE DARK TOWER SERIES—INCLUDING BOOK-BY-BOOK ANALYSIS
AND INSIGHT INTO STEPHEN KING'S CREATIVE PROCESS. In 1970,
Stephen King embarked on what would become the crowning achievement in his
literary career-the Dark Tower. The seven-volume series, written and published
over a period of 30 years, was inspired by Robert Browning's poem "Childe
Roland to the Dark Tower Came," as well as J.R.R. Tolkien's The Lord of the
Rings, and the spaghetti Westerns of Sergio Leone. With the full cooperation of
Stephen King himself, The Road to the Dark Tower examines the epic journey of
the author to complete a story that threatened to overwhelm him. In this
indispensable companion, Bev Vincent presents a book-by-book analysis of
each volume in the series, tracing the Dark Tower's connections to King's other
novels including The Stand, Insomnia, and Hearts in Atlantis, and offering
insights from the author about the creative process involved in crafting his
lifelong work-a work that has consumed not only Stephen King, but his legion of

devoted readers. This is essential reading for any Dark Tower-or Stephen Kingfan.
Insomnia Stephen King 1995-09-01 Ralph Roberts, a widower suffering from
insomnia, begins to experience strange visual phenomena and is unable to
believe that they are merely hallucinations.
The Science of Stephen King Lois H. Gresh 2007-08-31 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."
De ontvoering John Grisham 2018-10-31 Het tweede deel in de Kid Lawyerserie Een geheimzinnige verdwijning Een spectaculaire ontsnapping Een nieuwe
zaak voor de jonge advocaat Theo Boone April Finnemore is een van Theo
Boone’s beste vrienden. Ze komt uit een niet erg gelukkig gezin en ’s avonds is
ze vaak alleen thuis. Dan belt of chat ze meestal met Theo, zodat ze zich niet zo
eenzaam voelt. Wanneer April op een nacht plotseling verdwijnt en de politie
geen idee heeft wat er aan de hand is, weet Theo dat hij zelf op zoek moet gaan
naar zijn vriendin. Dan wordt bekend dat April kortgeleden contact heeft gehad
met een verre neef, die net ontsnapt is uit de gevangenis. Theo beseft dat hij al
zijn slimheid, overredingskracht en juridische kennis in de strijd zal moeten
gooien om April terug te vinden. Voordat het te laat is...
Insomnia Stephen Edwin King 2017
The Complete Stephen King Universe Stanley Wiater 2006-05-30 The myriad
worlds and universes King has created are, in reality, one world, one universe.
Here is the guide to that universe. The Complete Stephen King Universe is the
only definitive reference work that examines all of Stephen King's novels, short
stories, motion pictures, miniseries, and teleplays, and deciphers the threads
that exist in all of his work. This ultimate resource includes in-depth story
analyses, character breakdowns, little-known facts, and startling revelations on
how the plots, themes, characters, and conflicts intertwine. After discovering The
Complete Stephen King Universe, you will never read Stephen King the same
way again.
Dissecting Stephen King Heidi Strengell 2005 In a thoughtful, well-informed
study exploring fiction from throughout Stephen King's immense oeuvre, Heidi
Strengell shows how this popular writer enriches his unique brand of horror by
building on the traditions of his literary heritage. Tapping into the wellsprings of
the gothic to reveal contemporary phobias, King invokes the abnormal and

repressed sexuality of the vampire, the hubris of Frankenstein, the split identity
of the werewolf, the domestic melodrama of the ghost tale. Drawing on myths
and fairy tales, he creates characters who, like the heroic Roland the Gunslinger
and the villainous Randall Flagg, may either reinforce or subvert the reader's
childlike faith in society. And in the manner of the naturalist tradition, he
reinforces a tension between the free will of the individual and the daunting hand
of fate. Ultimately, Strengell shows how King shatters our illusions of safety and
control: "King places his decent and basically good characters at the mercy of
indifferent forces, survival depending on their moral strength and the
responsibility they may take for their fellow men."
Insomnia King Stephen 1996-12-31
Stephen King, American Master Stephen Spignesi 2018-10-30 Fascinating facts,
trivia, and little-known details about the Master of the Macabre’s life from the
“world’s leading authority on Stephen King” (Entertainment Weekly). New York
Times–bestselling author Stephen Spignesi has compiled interviews, essays,
and loads of facts and details about all of Stephen King’s work into this fun and
informative compendium for the author’s many fans, from the casual to the
fanatical! Did you know. . . ? In his early teens, Stephen King sold typed copies
of his short stories at school. King originally thought his novel Pet Sematary was
too frightening to publish. King’s legendary Dark Tower series took him more
than 30 years to write. Thinner was the novel that revealed his “Richard
Bachman” pseudonym to the world. King wrote The Eyes of the Dragon for his
daughter Naomi. He has never liked Stanley Kubrick’s film version of his novel
The Shining. It took him four years to write what some consider his magnum
opus, IT. The 2017 film version of IT has grossed more than $700 million
worldwide. In addition to novels, King has written essays, plays, screenplays,
and even poetry.
King's Latest 3-Copy Set Stephen King 1997-09-01 Titles include "Dolores
Claiborne, Insomnia" and "Rose Madder".
King over Stephen King Stephen Edwin King 1990 Gebundelde interviews met
de Amerikaanse auteur (geb. 1947).
Stephen King Stephen King 1996-09-01
Insomnia Stephen King 1995
De storm van de eeuw Stephen King 2017-05-05 In De Storm van de Eeuw, een
bestseller van meesterverteller Stephen King, raken eilandbewoners verstrikt in
een onheilspellende storm als er een vreemdeling arriveert met lugubere
plannen. Ze noemen het de Storm van de Eeuw, en hij komt genadeloos
opzetten. De bewoners van Little Tall Island zijn wel wat gewend, maar deze
storm is anders. Niet alleen komt hij met orkaankracht op hen af en heeft hij
anderhalve meter sneeuw bij zich, hij brengt nog iets mee. Iets wat zelfs de
eilanders nooit hebben gezien. Iets wat niemand wil zien. De mysterieuze
vreemdeling is maar om één duistere reden naar het eiland gekomen. En
wanneer hij politieman Mike Anderson, zijn gezin en de rest van de hechte

gemeenschap ontmoet, doet hij hun allen een ogenschijnlijk simpel voorstel: ‘Als
jullie me geven wat ik wil, ga ik weg...’
The Science of Stephen King Meg Hafdahl 2020-10-06 Uncover the theories
behind the Master of Horror’s macabre tales: It, The Shining, Carrie, Cujo,
Misery, Pet Sematary, and so much more! Gothic media moguls Meg Hafdahl
and Kelly Florence, authors of The Science of Monsters and The Science of
Women in Horror, and co-hosts of the Horror Rewind podcast called “the best
horror film podcast out there” by Film Daddy, present a guide to the Stephen
King stories and characters we all know and love. Through interviews, literary
and film analysis, and bone-chilling discoveries, The Science of Stephen King
delves into the uniquely horrific Stephen King universe to uncover the science
behind the legendary novels that have become an integral part of modern pop
culture, answering such questions as: What is the science behind time travel and
parallel universes like in The Dark Tower series and 11/22/63? How does lack of
sleep affect the human body like in Insomnia? Is it possible for horrific creatures
to exist like in Nightshift? What is the science behind curses and legends like in
Dreamcatcher and Thinner? Join Kelly and Meg as they learn if we all really do
float down here! “If you love all things Stephen King, horror, and science, then
you’ll absolutely love this book! Authors Meg Hafdahl and Kelly Florence
intricately discuss and decipher the science behind some of Stephen King’s
most legendary stories, creations, and monsters. This in-depth exploration into
all things King and science is a must-read!”—Jennifer Trudrung, screenplay
writer of The Bewailing and Here There be Tygers, a Stephen King Dollar Baby
film
Stephen King Stephen King 1995-09-15 Titles include "Dolores Claiborne" and
"Insomnia".
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...
Nothing Blake Butler 2011-10-11 One of the most acclaimed young voices of his
generation, Blake Butler now offers his first work of nonfiction: a deeply candid
and wildly original look at the phenomenon of insomnia. Invoking scientific data,
historical anecdote, Internet obsession, and figures as diverse as Andy Warhol,
Gilles Deleuze, John Cage, Anton LaVey, Jorge Luis Borges, Brian Eno, and
Stephen King, Butler traces the tension between sleeping and conscious life.
And he reaches deep into his own experience—from disturbing waking dreams,
to his father’s struggles with dementia, to his own epic 129-hour bout of
insomnia—to reveal the effect of sleeplessness on his imaginative landscape.
The result is an exhilarating exploration of dream and awareness, desperation
and relief, consciousness and conscience—a fascinating maze-map of the

borders between sleep and the waking world by one of today’s most talkedabout writers.
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