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The Haunting Of Hill House
‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste
roman en een icoon in het horrorgenre, weerspiegelt de
kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor
Vance, een jonge, getroebleerde vrouw, overnacht in het
gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men zegt
dat er paranormale gebeurtenissen plaatsvinden.
Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages,
met verregaande consequentie. Jacksons romans worden
gekarakteriseerd door een realistische toonzetting met
occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill
House’ is door Netflix verfilmd.
Hill House is an 80 year-old mansion built by long-deceased
Hugh Crain. The story concerns four main characters: Dr.
John Montague, an investigator of the supernatural; Eleanor
Vance, a shy young woman who resents having lived as a
recluse caring for her demanding invalid mother; Theodora, a
flamboyant, bohemian, possibly lesbian artist; and Luke
Sanderson, the young heir to Hill House, who is also the
host to the others. Dr. Montague hopes to find scientific
evidence of the existence of the supernatural. He rents Hill
House for a summer and invites as his guests several people
whom he has chosen because of their past experience with
paranormal events. Of these, only Eleanor and Theodora
accept. All four of the inhabitants begin to experience
strange events while in the house, including unseen noises
and ghosts roaming the halls at night, strange writing on
the walls and other unexplained events. Eleanor tends to
experience phenomena to which the others are oblivious. At
the same time, Eleanor may be losing touch with reality... A
finalist for the National Book Award, The Haunting of Hill
House is considered as one of the best literary ghost
stories published during the 20th century, even by stalwarts
like Stephen King. It has been made into two feature films,
a TV series and a play. Jackson's novel relies on terror
rather than horror to elicit emotion in the reader,
utilizing complex relationships between the mysterious
events in the house and the characters' psyches. A must
read!
In Schemerogen van Dean Koontz volgen we Slim MacKenzie. Hij
is een zwerver met voorspellende gaven en een duister
verleden. Een helderziende die de monsters kan zien die in
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de mensen leven, die zich voeden met en leven van angsten.
Als hij bij een rondreizende kermis belandt, raakt hij
overtuigd van de moordlustige plannen van de
zielverslindende goblins. Met zijn vrienden Joel en Rya gaat
hij de strijd aan met de monsters in de hoop definitief met
ze af te rekenen. Het is de enige manier om de mensheid van
haar ondergang te redden... 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 Timesbestsellerlijst, 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.
Essays on the Haunting Netflix Adaption
Wonderful Spot Differences, Coloring, Maze, Find Shadow,
Word Search, Hidden Objects, One of a Kind, Dot to Dot
Activities Books for Adults, Kids
L'incubo di Hill House
The Haunting of Hill House, Adapted for the Stage from the
Novel by Shirley Jackson. (4 Women, 3 Men)
Shirley Jackson
De jonge jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de
begrafenis van Alice Drablow bij te wonen en haar nalatenschap
uit te zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter de gesloten
luiken van haar grote huis tragische geheimen schuilgaan. Pas
wanneer hij bij de begrafenis een glimp opvangt van een jonge
vrouw met een uitgeteerd gelaat, die geheel gekleed is in het
zwart, bekruipt hem een ongemakkelijk gevoel
THE STORY: Cut off from the outside world by its remote
location and shunned by all who know its forbidding and
sinister reputation, Hill House has remained empty and silent
except for the daily visits of its grumbling caretaker, Mrs.
Dudley. Its i
Het lot van de wereld ligt in de handen van een klein meisje De
zesjarige Amy Harper Belafonte is de dertiende proefpersoon in
een geheim project van de Amerikaanse overheid. Een
experiment dat volledig misloopt wanneer de eerste twaalf
proefpersonen, besmet met een dodelijk virus, uitbreken. Amy
weet te ontsnappen en verschuilt zich in de bossen van Oregon,
ver verwijderd van de menselijke beschaving die wordt
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vernietigd door de gevolgen van het experiment. Honderd jaar
later weet een ommuurde kolonie zich staande te houden tegen
de kwaadaardige wezens die het dorre Amerikaanse landschap
bevolken. Dan verschijnt uit het niets een jonge vrouw, ze heeft
geen stem, geen herinneringen. Ze raakt bevriend met een
groep jonge overlevenden en samen maken zij de oversteek
naar de plaats waar het ooit begon om het geheim van haar
mysterieuze bestaan te ontdekken een geheim met de kracht
om de wereld te redden.
Hill House, Not Sane
Shirley Jackson: Novels and Stories (LOA #204)
Ik denk dat het voorbij moet zijn
Meesterlijk spel
Ghost Reader

‘Doorgang jongleert op bekwame wijze met de klassieke ingredi nten van het
spookhuisverhaal.’ **** de Volkskrant Het geheimzinnige huis waar het in Doorgang om draait,
bestaat maar eens in de negen jaar. En elke keer verdwijnen er bezoekers en met hen de
toegang tot het huis. Vijf keer voert Mitchell je mee en vijf keer trap je weer in zijn verleidelijke
en bonte mix van horror, fantasie en werkelijkheid, ironie en bovennatuurlijke streken.
Doorgang zit zo slim in elkaar en is zo verrassend geloofwaardig dat je je er alleen maar aan
kunt overgeven. Een hedendaags, realistisch spookverhaal dat je in een keer uitleest. De pers
over Doorgang ‘De kracht van Doorgang zit hem in de menselijkheid van de personages. Dat
is Mitchell op zijn best.’ **** NRC Handelsblad ‘Doorgang is zo’n boek dat je maar met veel
moeite terzijde kan leggen. Het schrijfplezier spat van de bladzijden!’CuttingEdge.nl ‘Spooky
vertier.’ Nu.nl
"This collection of essays widens the scope of Jackson scholarship with new writing on works
such as The road through the wall and We have always lived in the castle and topics from
Jackson's domestic fiction to ethics, cosmology, and eschatology. The book makes available
some of the significant Jackson scholarship published in the last two decades"--Provided by
publisher.
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.
Queer Paranormal
De vrouw in het zwart
Doorgang
M rket i Hill House
A Novel

The story is primarily focused on the central character Eleanor Vance, one
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of the guests at Hill House. She happens to be socially repressed. Eleanor
visits the Hill House to take part in an experiment that involves paranormal
activities.There are no ghosts and vampires in the story to create horror.
Eleanor and the other characters who are present in the Hill House must
contend with the House itself. They have to struggle hard to survive there.
It is notable that many students, academics, and readers across the world
hold the novel and the writer in a very high esteem. The book is admired for
the author's literary skills of detecting horror in the everyday and
producing a remarkable piece of prose.
Offers entries on 24 of the significant archetypes of horror and the
supernatural, from the classical epics of Homer to the novels of Stephen
King.
'We hebben altijd in het kasteel gewoond' is de bekendste roman van
Shirley Jackson (1916-1965). Dat kasteel is het familiehuis van de
Blackwoods, waar Merricat Blackwood woont met haar enige zus
Constance en haar oom Julian. Niet lang daarvoor waren er zeven
Blackwoods, totdat er op een vreselijke nacht een dodelijke dosis
arsenicum in de suikerpot belandde. Constance werd verdacht van de
moord omdat zij geen suiker at maar ze is vrijgesproken, en sindsdien laat
de buitenwereld de Blackwoods niet meer met rust. Als hun neef Charles
arriveert wordt de situatie nog dreigender. Merricat is echter de enige die
het gevaar inziet dat de komst van Charles met zich meebrengt, en ze moet
snel handelen om haar overgebleven familieleden uit zijn greep te houden.
'We hebben altijd in het kasteel gewoond' bevat een nawoord van Niña
Weijers.
An Encyclopedia of Our Worst Nightmares
A Study Guide for Shirley Jackson's "The Haunting of Hill House"
In de greep
Haunting of Hill House
Laat de ware binnenkomen
Val McDermid is terug met haar eerste nieuwe serie in bijna twintig jaar. Maak kennis met
journalist Allie Burns. Het is het jaar 1979. Het is 1979. Sneeuwstormen, stakingen, opgegraven
lijken, stroomstoringen, terroristische dreiging, en het Greatest Hits-album van Showaddywaddy
op nummer 1 in de hitlijsten. Een jaar dat slecht begon, en dat alleen maar erger wordt, tenzij je
net als Allie Burns een journalist bent en dit allemaal klinkt alsof je de kans van je leven krijgt...
Val McDermid – bekend van de boeken over de briljante Tony Hill – is terug met een nieuwe
reeks historische thrillers! ‘De koningin van de psychologische thriller.’ Irish Independent
Op haar zestiende viel Aspen als een blok voor Cruz Rodriguez, maar haar grootvader maakte
korte metten met hun opbloeiende romance. Dat hij daarbij Cruz te grond richtte, interesseerde
hem niet. Nu Cruz plotseling weer voor haar staat - schatrijk en knapper dan ooit - is ze
verscheurd door twijfel. Ze heeft hem nodig om het familielandgoed te redden, maar kan ze hem
wel vertrouwen? En kan ze zichzelf wel vertrouwen in zijn nabijheid? Acht jaar geleden verloor
Cruz bijna alles, en daar houdt hij één vrouw verantwoordelijk voor: de mooie Aspen Carmichael.
Nu ze aan zijn genade is overgeleverd, kan hij eindelijk revanche nemen...
Wat gebeurt er als een introvert zich als extravert gaat gedragen? Sorry dat ik te laat ben, is een
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verslag van dit avontuur Wat als je in plaats van van dingen weg rent, ernaartoe rent, met je
armen open? Sommige mensen zijn goed in het praten met vreemden, vrienden maken op feestjes,
spontaan dansen op straat... Jessica Pan is goed in zich verstoppen, vroeg naar huis gaan en doen
alsof ze slaapt (wat ze deed op een vlot in Thailand, om een praatgrage Amerikaan te negeren).
Maar ze realiseert zich ook dat ze daardoor veel mist: een leuke baan, betekenisvolle relaties,
spontane ervaringen... Ze wil grootser en gelukkiger leven. Maar dan moet er iets veranderen. Een
jaar lang leeft ze als extravert: in haar eentje dansen op een rave, praten met vreemden in het ov,
reizen zonder plan en optreden in een comedyclub. Hoe verandert dat haar leven, en nog
belangrijker; is ze gelukkiger?
A Drama of Suspense in Three Acts
The Haunting of Hill House
A Study Guide for Shirley Jackson's "The Haunting of Hill House".
Greatest Gothic Horror Novel of the 20th Century
The Lottery / The Haunting of Hill House / We Have Always Lived in the Castle / Other Stories
and Sketches
The best-known of Shirley Jackson's novels and a major inspiration for writers like Neil Gaiman
and Stephen King as well as the hit Netflix series, The Haunting of Hill House is a chilling story
of the power of fear 'Shirley Jackson's stories are among the most terrifying ever written'
Donna Tartt Alone in the world, Eleanor is delighted to take up Dr Montague's invitation to
spend a summer in the mysterious Hill House. Joining them are Theodora, an artistic
'sensitive', and Luke, heir to the house. But what begins as a light-hearted experiment is swiftly
proven to be a trip into their darkest nightmares, and an investigation that one of their number
may not survive. Twice filmed as The Haunting, and the inspiration for a 10-part Netflix series,
The Haunting of Hill House is a powerful work of slow-burning psychological horror. 'An
amazing writer ... If you haven't read her you have missed out on something marvellous' Neil
Gaiman 'As nearly perfect a haunted-house tale as I have ever read' Stephen King 'The world
of Shirley Jackson is eerie and unforgettable' A. M. Homes 'Shirley Jackson is one of those
highly idiosyncratic, inimitable writers...whose work exerts an enduring spell' Joyce Carol
Oates
‘De Loney is niet zozeer goed, het is geweldig. Het is literatuur van formaat.’ Stephen King
De ontdekking van een kinderlijkje aan de stormachtige Engelse kust van Lancashire dwingt
Smith, de verteller van dit verhaal, terug te denken aan de pelgrimsreis die hij in 1976 met zijn
ouders en geestelijk gehandicapte broer Hanny ondernam naar dat kustgebied, dat daar de
Loney wordt genoemd. De bewoners van de Loney zijn niet allemaal even blij met het
katholieke gezelschap, en er gebeuren raadselachtige dingen. Niet alleen wordt er gebeden
voor Hanny in de hoop dat hij zal genezen, de jongen raakt ook verzeild in andere
verontrustende rituelen. Smith is de enige die weet wat er is gebeurd en legt zichzelf de
loodzware last van het zwijgen op. Maar zal hij dat zijn leven lang volhouden? De Loney is een
angstaanjagende roman over geloof, schuld, jaloezie en opoffering. Tegelijkertijd is het een
gevoelig portret van de relatie tussen twee broers met realistische karakters en een
observerende hoofdpersoon. Andrew Michael Hurley, een begenadigd literair debutant, voert
ons langzaam langs de griezelige Engelse kustlijn mee naar een huiveringwekkende
ontknoping. Andrew Michael Hurley groeide op in het graafschap Lancashire, waar tussen de
rivieren de Wyre en de Lune het kustgebied ‘de Loney’ ligt. Zijn kennis van de katholieke
symboliek komt voort uit zijn jeugd, toen hij misdienaar was. De Loney is zijn debuut.
‘Hedendaagse klassiekers in het genre spannende boeken zijn zeldzaam, en onmiddellijke
klassiekers al helemaal, maar De Loney lijkt dit allebei te zijn.’ the Sunday Telegraph ‘De
Loney is een meesterlijke uitweiding over doodsangst. Hurleys sterke, geloofwaardige
karakteriseringen en levensechte dialogen zorgen ervoor dat je snel betrokken raakt bij de
inwoners van de retraite. Zijn griezelige en atmosferische vertelling zit vol herkenning en
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scherpte.’ the Sunday Times ‘Direct door critici erkend als horrorklassieker. De Loney gaat
over een ongelukkige familie, broederschap, geloof en adolescentie. Hurleys opvallende
personages, een mix van sinistere inwoners en katholieke pelgrims, zijn perfect uitgewerkt. Het
resultaat is een adembenemende en dubbelzinnige roman die je ’s nachts wakker houdt.’
Daily Express ****
The Haunting of Hill House Activity Book Throw away your down moods, have a seat and take
this The Haunting of Hill House activity book up to find out what is waiting for you inside this
activity book! This fascinating activity book is particularly designed for anyone who loves The
Haunting of Hill House horror series and is looking for an exciting indoor activity to pick up
during holidays. Therefore, if this book is what you have been looking for, just come and get it
now! What will surprise you inside this book? From the first turning page of this book, you will
have an opportunity to step into the horror world of The Haunting of Hill House - where you will
meet all the scary characters from The Haunting of Hill House and help her to get over the
challenges. Through several pages of this book, you will experience happy hours with various
awesome activities, which will inspire you as you complete the tasks. In this book, we have 8
types of activities, including: Coloring Dot To Dot Spot The Differences Mazes Words
Searching Find The Hidden Objects Find The Shadow Find One Of A Kind Choosing this book
will never be a disappointment, due to: Astonishing illustrations and impressive designs: All
pages printed single side on premium white paper filled with various standout and appealing
images of The Haunting of Hill House. Perfect indoor activity: As long as you love The
Haunting of Hill House and activity books, this activity book will always belong with you. A
great idea for a gift: You can give this book to anyone you love, or just pick up one for yourself
and share its copy to your friends, then you will have more fun together! What should you do to
have more fun? Prepare your crayons, pencils, or anything that you think it is perfect for you to
do the activities. Then set your mind free and enjoy the great time you have with this The
Haunting of Hill House activity book.
CLASSICS The Haunting of Hill House
Essays on the Literary Legacy
Een goed huwelijk
Summarized and Analyzed: the Haunting of Hill House
The Lottery and Other Stories

'Je moet blijven lezen.' The New York Times 'Reids uitzonderlijk enge roman ontvouwt
zich als een nachtmerrie, het soort waarvan je wilt ontwaken maar waar je
tegelijkertijd in wil blijven hangen zodat je erachter kunt komen hoe het in elkaar zit
_ of liever gezegd, uit elkaar valt. Reids zorgvuldig opgebouwde verhaal speelt met
de aard van identiteit en dringt door tot de bittere waarheid, met een opbouw die zo
doordringend is dat je onmogelijk kunt ontsnappen.' Kirkus, Starred Review 'Reid
heeft een lichte, eigenaardige pen maar laat de spanning nooit los. Eenmaal
uitgelezen, zul je je moeten beheersen niet het hele horroravontuur opnieuw aan te
gaan.' The Independent 'De dapperste en origineelste literaire thriller in lange tijd
verschenen... de geest van Stephen King zweeft over de pagina's.' Chicago Tribune
'Niet weg te leggen.' Booklist 'Deze roman zal zich een weg banen naar je hart en je
hoofd en daar zal het wonen - dagen, weken, maanden of (in mijn geval) de rest van
je leven. Ja. Zo goed is het.' Craig Davidson Iain Reid (1980) is de auteur van twee
bekroonde non-fictiewerken, One Bird's Choice en The Truth About Luck. Het laatste
werd benoemd tot Globe and Mail's Best Book of 2013. Reids werk verscheen in
onder andere The New Yorker, The Globe and Mail en The National Post. In 2015
ontving hij de RBC Taylor Emerging Writer Award. Ik denk dat het voorbij moet zijn is
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zijn debuutroman. Een jong stel zit in de auto op weg naar een weekendje bij haar
schoonouders in een oude boerderij buiten de stad. De sfeer is beklemmend, er
hangt ruzie in de lucht. Zij weet niet goed hoe ze hem moet peilen, ze zijn nog maar
net bij elkaar. Ze wordt telkens gebeld door haar eigen nummer, iemand laat een
vreemd bericht achter op haar voicemail. Wat is er aan de hand, waarom is de
situatie zo vreemd? En waarom blijft die ene gedachte alsmaar door haar hoofd
spoken? Ik wil ermee stoppen Ik wil ermee stoppen Ik denk dat het voorbij moet zijn.
Ik denk dat het voorbij moet zijn is een intense literaire thriller, waarin Iain Reid de
diepte van de psyche opzoekt. Over angst en eenzaamheid, en in welke mate je
jezelf kunt kennen. Het doet denken aan klassiekers als Onderhuids van Michel Faber
en We moeten het even over Kevin hebben van Lionel Shriver. Dit is een gewaagd en
huiveringwekkend debuut, aangrijpend en sferisch.
An anthropologist conducts an unusual research project in a reputedly haunted
house
The greatest haunted house story ever written, the inspiration for a 10-part Netflix
series directed by Mike Flanagan and starring Michiel Huisman, Carla Gugino, and
Timothy Hutton First published in 1959, Shirley Jackson’s The Haunting of Hill House
has been hailed as a perfect work of unnerving terror. It is the story of four seekers
who arrive at a notoriously unfriendly pile called Hill House: Dr. Montague, an occult
scholar looking for solid evidence of a “haunting”; Theodora, his lighthearted
assistant; Eleanor, a friendless, fragile young woman well acquainted with
poltergeists; and Luke, the future heir of Hill House. At first, their stay seems
destined to be merely a spooky encounter with inexplicable phenomena. But Hill
House is gathering its powers—and soon it will choose one of them to make its own.
For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic
literature in the English-speaking world. With more than 1,700 titles, Penguin Classics
represents a global bookshelf of the best works throughout history and across genres
and disciplines. Readers trust the series to provide authoritative texts enhanced by
introductions and notes by distinguished scholars and contemporary authors, as well
as up-to-date translations by award-winning translators.
The Haunting of Hill House ; We Have Always Lived in the Castle
Schemerogen
The Haunting of Hill House Activity Book
1979
De geesten van Hill house
An anthology of writings by the leading mid-20th-century classic
author, compiled by the National Book Award-winning author of
Them, includes The Lottery, The Haunting of Hill House, We Have
Always Lived in the Castle and 21 short pieces that reflect Jackson's
work in other genres.
Part of a new six-volume series of the best in classic horror,
selected by Academy Award-winning director of The Shape of Water
Guillermo del Toro Filmmaker and longtime horror literature fan
Guillermo del Toro serves as the curator for the Penguin Horror
series, a new collection of classic tales and poems by masters of the
genre. Included here are some of del Toro’s favorites, from Mary
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Shelley’s Frankenstein and Ray Russell’s short story “Sardonicus,”
considered by Stephen King to be “perhaps the finest example of
the modern Gothic ever written,” to Shirley Jackson’s The Haunting
of Hill House and stories by Ray Bradbury, Joyce Carol Oates, Ted
Klein, and Robert E. Howard. Featuring original cover art by
Penguin Art Director Paul Buckley, these stunningly creepy deluxe
hardcovers will be perfect additions to the shelves of horror, sci-fi,
fantasy, and paranormal aficionados everywhere. The Haunting of
Hill House The classic supernatural thriller by an author who helped
define the genre. First published in 1959, Shirley Jackson's The
Haunting of Hill House has been hailed as a perfect work of
unnerving terror. It is the story of four seekers who arrive at a
notoriously unfriendly pile called Hill House: Dr. Montague, an
occult scholar looking for solid evidence of a “haunting;' Theodora,
his lighthearted assistant; Eleanor, a friendless, fragile young
woman well acquainted with poltergeists; and Luke, the future heir
of Hill House. At first, their stay seems destined to be merely a
spooky encounter with inexplicable phenomena. But Hill House is
gathering its powers—and soon it will choose one of them to make
its own.
Gallery catalog for Queer Paranormal (an exhibition concerning
Shirley Jackson and "The Haunting of Hill House"), on view at Usdan
Gallery, Bennington College, October-December 2019. With essays
by the Two Chairs collective, which curated the exhibition, and
Usdan Gallery Director Anne Thompson. Queer Paranormal
presented a range of artistic practices "haunted" by historical,
political and sexual difference. Taking Jackson's gothic horror
classic and its 1963 film version as jumping-off points, the
exhibition identifies queerness in themes including witchcraft, the
uncanny and the stranger, as well as the haunted house as an
undiscovered country and object of desire. Site-specifically located
in North Bennington, where Jackson wrote The Haunting of Hill
House, Queer Paranormal installed artworks in indoor and outdoor
locations across the Bennington campus, including the Jennings
music building-a former mansion believed to be haunted and said to
have partly influenced Jackson's portrait of Hill House. Participating
artists: Peggy Ahwesh; the APRIORI techno-botanical coven; Anna
Campbell; Tony Do; Lana Lin; Susan MacWilliam; Senem Pirler;
Macon Reed; Zoe Walsh; and Sasha Wortzel.
Shirley Jackson's Subversion of Conventions and Conventionality in
The Haunting of Hill House
The Haunting
We hebben altijd in het kasteel gewoond
The Streaming of Hill House
(Penguin Classics Deluxe Edition)

Oskar is twaalf jaar en wordt elke dag gepest. Hij is
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gefascineerd door moordzaken en verzamelt hierover allerlei
krantenknipsels in een plakboek. Dan wordt er een jongen
vermoord. Het slachtoffer is ondersteboven gehangen en al
het bloed is uit zijn lichaam getapt. Kort daarna sterven
er meer mensen op dezelfde onverklaarbare en gruwelijke
wijze. Terwijl heel Blackeberg in de ban is van deze
rituele moorden, hoopt Oskar erop dat dit een vorm van
wraak is. Wraak voor alles wat hem elke dag wordt
aangedaan. Maar wat is de rol van zijn mysterieuze
buurmeisje Eli eigenlijk, met wie hij bevriend is geraakt?
Laat de ware binnenkomen is een razend spannende thriller
waarin de gruwelen van het dagelijks leven niet onderdoen
voor de angstaanjagende realiteit van het bovennatuurlijke.
The greatest haunted house story ever written, the
inspiration for a 10-part Netflix series directed by Mike
Flanagan and starring Michiel Huisman, Carla Gugino, and
Timothy Hutton First published in 1959, Shirley Jackson's
The Haunting of Hill House has been hailed as a perfect
work of unnerving terror. It is the story of four seekers
who arrive at a notoriously unfriendly pile called Hill
House: Dr. Montague, an occult scholar looking for solid
evidence of a "haunting"; Theodora, his lighthearted
assistant; Eleanor, a friendless, fragile young woman well
acquainted with poltergeists; and Luke, the future heir of
Hill House. At first, their stay seems destined to be
merely a spooky encounter with inexplicable phenomena. But
Hill House is gathering its powers—and soon it will choose
one of them to make its own. For more than seventy years,
Penguin has been the leading publisher of classic
literature in the English-speaking world. With more than
1,700 titles, Penguin Classics represents a global
bookshelf of the best works throughout history and across
genres and disciplines. Readers trust the series to provide
authoritative texts enhanced by introductions and notes by
distinguished scholars and contemporary authors, as well as
up-to-date translations by award-winning translators.
Netflix's The Haunting of Hill House has received both
critical acclaim and heaps of contempt for its reimagining
of Shirley Jackson's seminal horror novel. Some found Mike
Flanagan's series inventive, respectful and terrifying.
Others believed it denigrated and diminished its source
material, with some even calling it a "betrayal" of
Jackson. Though the novel has produced a great deal of
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scholarship, this is the first critical collection to look
at the television series. Featuring all new essays from
noted scholars and award-winning horror authors, this
collection goes beyond comparing the novel and the Netflix
adaptation to look at the series through the lenses of
gender, architecture, education, hauntology, addiction, and
trauma studies including analysis of the show in the
context of 9/11 and #Me Too. Specific essays compare the
series with other texts, from Flanagan's other films and
other adaptations of Jackson's novel, to the television
series Supernatural, Toni Morrison's Beloved and the 2018
film Hereditary. Together, this collection probes a
terrifying television series about how scary reality can
truly be, usually because of what it says about our lives
in America today.
(the woman in black)
(an Exhibition Concerning Shirley Jackson and the Haunting
of Hill House )
De Loney
Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen
Icons of Horror and the Supernatural
A Study Guide for Shirley Jackson's "The Haunting of Hill House," excerpted from
Gale's acclaimed Novels for Students. This concise study guide includes plot
summary; character analysis; author biography; study questions; historical
context; suggestions for further reading; and much more. For any literature
project, trust Novels for Students for all of your research needs.
Een gouvernante voert een strijd om de aan haar toevertrouwde kinderen te
beschermen tegen de verderfelijke invloeden van twee rondspokende overleden
bedienden.
Presents a brief biography of Shirley Jackson, thematic and structural analysis of
her works, critical views, and an index of themes and ideas.
De oversteek
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