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Prokletí Salemu

     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.

     Děj knihy se odehrává ve vymyšleném americkém městečku Jerusalem´s Lot. Do tohoto 

městečka přijíždí úspěšný spisovatel Ben Mears, který zde jako malý kluk pár let žil. Hned první 

den se v parku seznámí s dívkou jménem Susan a během knihy se do sebe zamilují. Ale spolu s ním, 

aniž by se nějak znali, přijíždí do města tajemný cizinec , který skoupí starou fabriku a dům, ve 

kterém se stala strašná vražda a sebevražda. Postupem času se v Lotu začínají dít podivné věci. 

Například pes nabodnutý na ostří hřbitovní brány, pohřešování místního dítěte atd. . Po čase začali 

se začali mrtvoly stále často objevovat v místních novinách, bylo také stále více nemocných, kterým 

vadilo světlo. Toto tajemství si město nemohlo udržet věčně. Ben na to pomalu přicházel a byl čím 

dál více přesvědčen o své pravdě. Do města se dostal upír a ten šířil dál svůj rod jako nemoc. 

Každou nocí mrtvých přibývalo. Proto se Ben, Susan, malý Matt, doktor a učitel angličtiny vydávají 

na lov upírů a jejich hlavním úkolem je dostat jejich vůdce – dlouho žijícího upíra Barlowa. Po 

dlouhém boji nakonec zůstane na živu jen Ben a Matt, upíra zabijí a odjíždí z města. Po pár dnech 

se vrátí a město zapálí, aby už navždy skončili s tím prokletím tohoto města. 

     Ukázka z díla : 

Sešel do sklepa, aby vyzvedl Jimmyho tělo, a o byla nejhorší výprava. Rakev ležela tam, kde 

předchozí noc nebyl v ni už ani prach. Ale … nebyla tak úplně prázdná. Zůstal v ní kolík - a jestě 

cosi. Cítil jakse mu zvedl žaludek. Zuby. Barlowovy zuby - to bylo všechno co po něm zbylo. Ben 

po nich sáhl, zvedl je - a zuby mu v ruce poskočily jako drobná bílá zvířátka, snažily se sevřít a 

kousnout. Se zhnuseným výkřikem je odhodil, jen na podive zachrastily.

    „Bože," zašeptal a otíral si ruku o košili. „Ach, pane Bože. Prosím tě, ať je už konec. Ať už je s 

ním konec."

   Nějak se mu podařilo vytáhnout Jimmyho, pořád zachumlaného v Eviných přehozech, ze sklepa 

ven. Strčil celou tu hromadu do kufru Jimmyho buicka a pak zajel k Petrieům; na zadním sedadle 

ležel vedle černé Jimmyho kabely krumpáč a rýč. Na mýtince za domem Petrierů a na doslech 
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bubláí Taggart Stream strávil zbytek dopoledne a polovinu odpoledne; kopal široký hrob, čtyři stopy 

hluboký. Do něho vložil Jimmyho a těla Petrieů, stále zabalená v přehozu z pohovky.

    V půl třetí začal zasypávat hrob těchto čistých. Jak světlo odtékalo ze zamračeného nebe, házel 

hlínu rychleji a rychleji. Na kůži mu vyvstal pot, který neměla na svědomí jen tělesna námaha.

    Do čtyř jámu zasypal. Zakryl ji drny, jak nejlépe umel, a odjel zpátky  do města, v kufru Jimmyho 

auta krumpáč a lopatu umazané od hlíny.

 Zaparkoval před Excellent Café a nechal klícky v zapalování. Chvíli se zdržel, rozhlížel se. 

Opuštěné domy s falešnými průčelími jako by se skláněly nad ulicí. Déšť, který se kolem poledne 

spustil byl lehký a mírný, jakoby smuteční. Parčík, kde se seznámil se Susan Nortonovou, byl 

prázdný a bezútěšný. Radnice měla zatažené rolety. V okně Pojišťovací a realitní kanceláře Larryho 

Crocketta visel prázdně bezstarostný nápis „Přijdu hned". Bylo slyšet jen zvuk mírného deště.

    Vydal se k Railroad Street, podpatky dutě cvakaly po chodníku. Když došel k Evě, na chvíli se 

zastavil u svého auta, naposledy se rozhlédl. Nic se nehýbalo.

    Město bylo mrtvé. Najednou to věděl zcela jistě a naprosto, stejně

jako věděl, že Mirandaje mrtvá, když tehdy zahlédl její střevíc, ležící na silnici.

    Rozbrečel se.  A brečel, ještě když míjel reklamní tabuli dobročinného spolku, na

které stálo: „Odjíždíte z Jersualem's Lotu, hezkého městečka. Přijeďte zas! " 

    Kniha má rámcovou konstrukci, dobrý a napínavý upírovský příběh, akorát trochu ohraný.
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