Chciałabym zachęcić Was do czytania książek Stephena Kinga.
Stephen King urodził się 21. września 1947 roku w Portland. Amerykański
pisarz, głównie literatury grozy. W przeszłości wydawał książki pod
pseudonimem Richard Bachman oraz jako John Swithem. Jego książki rozeszły
się w nakładzie przekraczającym 350 milionów egzemplarzy, co czyni Go
jednym z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie. Jest autorem horrorów,
które przeszły do klasyki gatunku, jak np. Lśnienie.

Akcja książki rozgrywa się w hotelu „Panorama”, gdzie pisarz Jack Torrance z żoną
i synem ma zostać, by doglądać hotel. Jack ma duże problemy ze sobą i swoją mocą
twórczą, a jego syn Danny ma zdolności paranormalne, dzięki którym widzi wiele
makabrycznych scen odgrywających się przed laty w tym opuszczonym wcześniej hotelu.
Syn z ojcem wyczuwają, że w „Panoramie” nie są sami… .

Inna wydana przez Kinga powieść to Cmętaż zwieżąt.
Na świecie istnieją dobre i złe miejsca, a nowy dom rodziny Creedów w Ludlow był
niewątpliwie dobrym miejscem – przytulną, przyjazną wiejską przystanią po zgiełku i
chaosie Chicago. Cudowne otoczenie Nowej Anglii, łąki, las to idealna siedziba dla
młodego lekarza, jego żony, syna i kota. Wspaniała praca, mili sąsiedzi i droga, po której
nieustannie przetaczają się ciężarówki. Za domem w lesie, jest miejsce pełne wzniesionych
dziecięcymi rękami nagrobków, z napisem na okalającej je bramie: Cmętaż dla zwieżąt (bo nie
wszystkie dzieci znają dobrze ortografię)… .
King nie ogranicza się jednak do jednego gatunku literackiego, czego przykładem są książki:
Cztery pory roku, Zielona mila, Oczy smoka, Bastion oraz wielotomowa powieść fantasy, pt. Mroczna
Wieża. Jednak to nie wszystkie Jego książki. Napisał również Carrie, którą po raz pierwszy
zekranizowano w 1976 roku, by ponownie na jej podstawie zrobić film w październiku 2013 roku.

Książka Carrie opowiada o nieśmiałej i odrzuconej przez rówieśników licealistce
posiadającej telepatyczne moce. Carrie White wychowywana przez samotną matkę –
fanatyczkę religijną, odkrywa w sobie możliwość przesuwania przedmiotów za pomocą
myśli, kontrolowania umysłów innych osób oraz wiele innych parapsychologicznych
zjawisk. Za ich pomocą zaczyna szukać zemsty na prześladujące ją osoby.
Moją ulubioną książką jest Carrie, jednak wszystkie powieści są godne uwagi.
Serdecznie polecam książki Stephena Kinga zarówno nastolatkom, jak i osobom dorosłym –
zapewniam, że wciągną każdego.
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