
     Vážená paní profesorko a spolužáci,

tímto bych vás chtěl seznámit s knihou Dračí oči od nejznámějšího mistra hororu - Stephena

Edwina Kinga. Vydalo jí nakladateství Laser. Knihu přeložila Linda Bartošková.
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     Stephen Edwin King (dosud žijící autor) se narodil roku 1947 v Porlandu, 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.

     

     Jedná se o román. Obsah připomíná pohádku s prvky hororu. Tato kniha je věnována Kingově

dceři Naomi a jeho velkému příteli Benu Straubovi. Děj knihy se odehrává v králoství Delain,

kterému vládne starý král Roland zmanipulovaný zlým čarodějem Flaggem. Roland se ožení a jeho

manželka Saša zplodí dva syny. Staršího Petra a mladšího Tomáše -  u jeho porodu byla Saša

Flaggem zavražděna. Když bylo Petrovi 15, tak Flagg zabil Rolanda a za vraždu byl odsouzen Petr.

K moci se dostal malý Tomáš, který se tak stal loutkou čaroděje. Po 5 letech Petr z vězení uteče,

Flagg to zjistí a chystá se ho zabít stejně, jako všechny ostatní. Petr se svými přáteli utíká do pokoje

mrtvého Rolanda, a tam se dostanou do slepé uličky. Flagg už ho chtěl zabít, když se ve stínu

objevil Tomáš a Flagga trefil šípem do oka. Flagg zmizel.

     Ukázka z díla : 

    ,, UŽ JDU, PETŘE!“ zakřičel Flagg a cenil zuby. Byla z něj cítit krev a zkáza, z očí mu šlehal

smrtonosný oheň. Katopva sekera svištěla a točila se, a posledních pár kapek krve odletělo z ostří a

cákla na zeď. ,,UŽ JDU! JDU SI PRO TVOU HLAVU!“ 

    Nahoru a dokola, nahoru a dokola, výš a výš.  Byl to ďábel s vraždou v očích



   Sto. Sto dvacet pět.

   Rychleji," pobízel Ben Staad Denise a Naomi. Teplota  znovu začala klesat, ale všichni tři se

potili. Částečně díky tělesné námaze - tvrdě totiž pracovali. Ale většinou se potili strachem. Slyšeli

Flagga křičet. Dokonce i Frisky, která měla statečné srdce, se bála. Trochu couvla, přidřepla na

zadní a zakňučela

  ,,UŽ JDU, TY MALÝ SPRATKU!" Teď se ozval blíž, jeho hlas ztrácel ozvěnu a zněl dutě.

   „JDU UDĚLAT TO, CO JSEM MĚL UDĚLAT UŽ DÁVNO!"

   Ostří sekyry svištělo a kroužilo.

   Flagg dorazil na vrchol schodů a proběhl chodbou, hruď se mu jen vzdouvala, jak lapal po dechu.

Celý obličej měl zalitý potem. Strašlivě se šklebil.

    Spustil sekeru a odsunul první ze tří závor na dveřích do Petrovy cely. Odsunul druhou... a zarazil

se. Nebylo by moc chytré vtrhnout tam rovnou, ach ne, vůbec by to nebylo chytré. Lapený ptáček by

se mohl pokusit právě v té chvíli uletět ale také by mohl stát po straně dveří a chystat se vzít Flagga

přes hlavu.

    Když otevřel špehýrku uprostřed dveří a uviděl tyč z Petrovy postele zapřenou v okně, všechno

pochopil a zařval vzteky.

    „Tak snadno to nepůjde, můj mladý ptáčku!" zavyl Flagg. „Podíváme se, jak poletíš, až ti

přeseknu provaz!"

   Flagg vyrazil třetí závoru a vtrhl do Petrovy cely se seke-rou nad hlavou. Po jediném rychlém

pohledu z okna se mu na tvář vrátil vítězný úšklebek. 

     Autor používá dlouhá souvětí, přímé věty, zdůraznění pomocí velkých písmen a kurzívy. Kniha

je rozdělena do 142 kapitol. Kniha je doplněna ilustracemi.

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

     Literatura a zdroje : kniha Dračí oči
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