
     Vážená paní profesorko a spolužáci,

tímto bych vás chtěl seznámit s knihou Carrie od nejznámějšího mistra hororu - Stephena Edwina 

Kinga. Vydalo jí nakladatelství Laser. Knihu přeložil Ivan Němeček.
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     Stephen Edwin King (dosud žijící autor) se narodil roku 1947 v Portlandu, USA. Vystudoval 

univerzitu v Oronu. Nemohl najít práci učitele, a tak začal psát povídky. Nakonec práci přece jen 

dostal a napsal svůj první román - Carrie, který ho vynesl na výsluní literární slávy. Nyní je nazýván 

jako mistr hororu. Napsal nespočet knih. Jmenuji třeba Nespavost, Cyklus vlkodlaka, Dračí oči, To, 

Talisman, Smrtící zóna, Hodina děsu a mnoho dalších.

     

    

     Příběh knihy je o dospívající dívce Carrie Whitové. Bydlí ve městě Chamberlaine se svou 

matkou, která je náboženskou fanatičkou. Carrie je ve škole díky své matce neoblíbená a je neustále 

zesměšňována svými spolužačkami. Ale ve svých 16-ti letech objeví své neuvěřitelné schopnosti – 

telekinezi. A od té doby se ve městě začínají dít nevysvětlitelné úkazy. Všechno vyvrcholí v době, 

kdy je pozvána na maturitní ples. Při korunovaci na ní vylijí kýbl s prasečí krví. A tím začíná 

největší neštěstí v historii města.

     Ukázka z díla : 

   Pneumatiky Chevroletu zavyly na asfaltu a vůz vyrazil kupředu

jako nějaký starý a příšerný lidožrout. Postava před nimi se rychle

zvětšovala a její přítomnost byla stále hlasitější

    (CARRIE CARRIE CARRIE) a hlasitější,

    (CARRIE CARRIE CARRIE)

jako když se rádio zesílí na doraz. Čas jakoby se kolem nich uzavřel a



na okamžik byli neschopni pohybu: Billy

    (CARRIE jako psi CARRIE jako ti zatracení psi CARRIE brucie

kéž jsi CARRIE to CARRIE ty)

a Chris  (CARRIE Ježíši jen ji nezabít CARRIE nechtěli jsme ji zabít

 CARRIE Billy já to CARRIE nechci CARRIE vidět CA)  a Carrie sama.

    (vidím volant auto volant plynový pedál volant vidím VOLANT

panebože srdce moje srdce moje srdce)

    A Billy najednou pocítil, že auto jej zradilo, oživlo, vymykalo se

mu z rukou. Chevrolet se stočil do půloblouku, zanechávaje za sebou

kouřovou stopu, a náhle se na něj začala valit prkenná zeď Kavalíra,

blížila se a (je to tady)

narazili do ní pětašedesátikilometrovou rychlostí, když stále ještě

zrychlovali a dřevo se rozlétlo v neónově podbarvené detonaci. Billy

byl vržen dopředu a napíchl se na sloupek řízení. Chris byla naražena

 na palubní desku.

    Dírou v nádrži začal vytékat benzín, který se rozléval kolem zadku

 vozu. Do vzniklé kaluže spadla část výfuku a benzín vzplál.

    Carrie ležela na boku se zavřenýma očima a těžce oddychovala.

 Prsa měla v plameni.

    Začala se bezcílně vláčet přes parkoviště.

    (mami promiň všechno se nějak pokazilo ach mami ach prosím ach

 prosím tak moc jsem ti ublížila mami co to dělám)

    A najednou jí bylo všechno jedno, nic by jí nevadilo, kdyby se

 otočila na záda a podívala se na hvězdy, otočit se, jednou se podívat

 a zemřít.

     Příběh je rozdělen do tří kapitol. Střídají se zde dlouhá souvětí s krátkými větami pro lepší napětí 

v příběhu. Text je opticky rozdělen. Vyprávění je psáno normálním fontem. Myšlenky lidí jsou 

ohraničeny závorkami. Úryvky ze smyšlených knih vysvětlující případ děvčete jsou psány tučným 

písmem. 

     Kniha se mi velice líbila. Byla to oddychová knížka, která se rychle četla a měla skvělý příběh. 

     

     Literatura a zdroje : kniha Carrie
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