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informację na ten temat znajdziesz pod adresem . Jack Sawyer, dwunastoletni syn chorej na raka aktorki, wyjeżdża wraz z nią z Kalifornii do opustoszałego miasteczka letniskowego w New Hampshire. Jack nie chce dopuścić do świadomości choroby matki. Poznaje starego Murzyna, dozorcę wesołego miasteczka, który ujawnia mu zdumiewającą
prawdę. W równoległym do naszego świecie, zwanym Terytoriami, Dwójniczka jego matki, Laura DeLoessian, również jest śmiertelnie chora. Tylko Jack może uratować obydwie kobiety - jeśli pójdzie na drugi koniec kontynentu, gdzie w groźnym, pełnym zła czarnym hotelu znajduje się Talizman o uzdrawiającej mocy. Jack rusza więc na heroiczną
wyprawę przeskakując między dwoma światami, przeżywając niesamowite przygody, poznaje wrogów i przyjaciół. Przede wszystkim jednak dorasta i staje się godnym Talizmanu. Jego wyprawa ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, niż sobie pierwotnie wyobrażał. Stephen King jest autorem ponad 60 światowych bestsellerów. Ostatnio ukazały się
m.in. "Instytut", "Outsider", "Śpiące królewny" (napisana wspólnie z synem, Owenem Kingiem) oraz Trylogia o Billu Hodgesie – "Pan Mercedes" (nagrodzona Edgar Award dla najlepszej powieści), "Znalezione nie kradzione" i "Koniec warty". Za zasługi dla literatury amerykańskiej w 2018 roku otrzymał nagrodę PEN America Literary Service Award, a
w 2014 roku państwowe odznaczenie National Medal of Arts. Mieszka w Bangor w stanie Maine ze swoją żoną, pisarką Tabithą King. Opis Opis Tylko umarli nie mają sekretów. Jamie od najmłodszych lat widuje zmarłych. I nie przypomina to tego, co znamy ze słynnego filmu z Bruce’em Willisem. Jamie może zobaczyć to, czego nikt inny nie widzi, i
poznać sekrety, których nikt inny nie zna. Ale cena, jaką musi płacić za swoje nadnaturalne zdolności, jest bardzo wysoka. O czym doskonale wie matka Jamiego, która namawiała go, aby nikomu nie mówił, co potrafi. Taki dar nie może długo jednak pozostać niezauważony. I Jamie wkrótce będzie musiał pomagać nowojorskiej policji w śledztwie w
sprawie, w której pewien morderca groził uderzeniem zza grobu. Czasami dorastać znaczy stanąć twarzą w twarz z prześladującymi cię demonami. Później, najnowsza powieść Stephena Kinga, to horror w najlepszym wydaniu – przerażający i poruszający. To także historia o straconej niewinności i konieczności wyborów między dobrem a złem. Uważny
czytelnik znajdzie w niej echa jednej z najsławniejszych powieści Kinga – "TO" – i odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby stawić czoło złu we wszystkich jego postaciach. "Masz ochotę na dreszcz emocji, ale nie masz czasu na czytanie 1000-stronicowej powieści? To idealna lektura przed snem. Tylko nie myśl, że później zaśniesz…" Kirkus Reviews
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wszystkim literaturę grozy ‒ nazywany jest często królem horroru. W swoim życiu przeszedł drogę od początkującego twórcy do ikony popkultury i obecnie jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających pisarzy na całym świecie. Jego kariera jest niepowtarzalnym fenomenem. Książki Kinga sprzedały się w nakładzie ponad 350 milionów
egzemplarzy, co potwierdza niezwykłą popularność pisarza. Autor kultowej „Carrie” jest ceniony nie tylko przez rzesze czytelników, ale także przez krytyków. Został wielokrotnie uhonorowany Nagrodą Brama Stokera oraz British Fantasy Award. W 2003 roku otrzymał prestiżową literacką nagrodę National Book Award, a w 2014 roku został
uhonorowany Narodowym Medalem Sztuki. Jego horrory, takie jak „Carrie”, „Lśnienie”, „Miasteczko Salem” czy „Podpalaczka”, są obecnie zaliczane do klasyków gatunku. King nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego gatunku. Jest autorem takich tytułów jak „Zielona mila”, „Joyland” czy cyklu „Mroczna Wieża”. Stephen King przez lata zmagał się z
uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W walce z nałogiem pomogła mu rodzina i przyjaciele. Obecnie pisarz mieszka w Bangor w stanie Maine razem ze swoją żoną. Córka Naomi jest duchowną powszechnego Kościoła antytrynitariuszy, a synowie Owen i Joe zostali pisarzami. Autor jest bardzo otwarty na książki elektroniczne. Jedno z jego
opowiadań „W wysokiej trawie”, które napisał razem ze swoim synem Joe Hillem, jest dostępne wyłącznie w formie ebooka i audiobooka. Stephen King – spełnienie amerykańskiego snu Stephen King jest obecnie najpoczytniejszym autorem horrorów, a także ikoną popkultury. W swoim literackim dorobku ma prawie 100 książek, a duża część jego
powieści została zekranizowana. Życie Kinga nie składało się jednak zawsze z samych sukcesów. Kiedy miał trzy lata, jego ojciec zostawił rodzinę i od tego czasu Stephen razem ze starszym bratem byli wychowywani tylko przez matkę. Mimo trudnej sytuacji finansowej kobieta wspierała swoje dzieci i ich pasje. To właśnie ona namówiła Stephena do
rozpoczęcia pisania i podarowała mu w prezencie maszynę do pisania. W latach 70. studiował anglistykę na University of Maine. Krótko po zakończeniu studiów poślubił Tabithę Spruce. Ich małżeństwo trwa do dzisiaj. Początkowo Stephen King podejmował się wielu różnych zajęć. Pracował w pralni przemysłowej, uczył angielskiego i pisał
opowiadania, których większość publikowana była w magazynach dla mężczyzn. W tym czasie Stephen King pracował nad wieloma powieściami. Pierwsza z nich, „Carrie”, historia dziewczyny ze zdolnością telekinezy, miała na początku być tylko krótkim opowiadaniem, ale przerodziła się w pełnowymiarową powieść. Autor miał problem z jej
ukończeniem ‒ w pewnym momencie wyrzucił ją nawet do śmieci, skąd uratowała ją jego żona. Po ukończeniu pracy wysłał tekst do wydawcy, który zdecydował się wydać „Carrie”. Od tego czasu każda kolejna książka mistrza grozy zdobywała coraz większą popularność, a sam pisarz stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych autorów na świecie.
Mistrz horroru Stephen King ma w swoim dorobku kilkadziesiąt powieści grozy. Prawie wszystkie ukazały się nie tylko w formie papierowej, ale także w postaci ebooków oraz audiobooków. Jego najbardziej kultowymi książkami są „Miasteczko Salem” (1975), „Lśnienie” (1977), „Podpalaczka” (1980), „Cujo” (1981), „Smętarz dla zwierzaków” (1983),
„To” (1986), „Stukostrachy” (1987), „Pokochała Toma Gordona” (1999), „Historia Lisey” (2006) czy „Śpiące królewny” (2017). Właściwie każda z jego powieści stawała się bestsellerem, a najnowszy „Instytut” (2019) zaraz po premierze znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych książek. Stephen King wydał też kilka powieści pod pseudonimem
Richard Bachman. Zdecydował się na taki krok, gdyż niedługo po sukcesie „Carrie” oraz „Miasteczka Salem” chciał opublikować swoje wcześniejsze powieści, a wydanie czterech tytułów pod rząd nie było zbyt korzystne. Chciał także sprawdzić, czy uda mu się powtórzyć sukces pod innym nazwiskiem. Najpopularniejszą powieścią wydaną pod
pseudonimem jest „Wielki marsz” (1979), mroczna i alegoryczna wizja przyszłości USA. Kryminały Stephena Kinga Stephen King, mimo że powszechnie nazywany jest królem horroru, nie zamyka się na inne gatunki. W ostatnich latach skupił się na powieściach kryminalnych z wątkiem paranormalnym. Najlepszym przykładem jest trylogia kryminalna o
detektywie Billu Hodgesie. Na cykl składają się następujące tytuły: „Pan Mercedes” (2014), „Znalezione nie kradzione” (2015) i „Koniec warty” (2016). „Outsider” z 2018 roku również jest powieścią kryminalną. Oprócz powieści kryminalnych i horrorów King tworzy również fantastykę czy powieści obyczajowe. Nieobce są mu krótkie formy literackie –
nowele i opowiadania. Wydał również kilka książek non-fiction, jak na przykład „Danse Macabre” (1980) czy „Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika” (2000). Ekranizacje książek króla grozy Stephen King jest najczęściej ekranizowanym autorem na świecie. Jego książki stały się inspiracją dla takich reżyserów jak Stanley Kubrick, David Cronenberg czy
Brian de Palma. „Lśnienie” Kubricka przeszło do historii filmografii, a Sissy Spacek grająca Carrie otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. W ostatnich latach zrealizowano filmy na podstawie powieści „To”, „Smętarz dla zwierzaków” i „Doktor Sen”. Również twórcy seriali sięgają po książki króla horroru. Stacja
HBO wyprodukowała w 2018 roku „Castle Rock” inspirowane twórczością Kinga, a w 2020 „Outsidera”. W ostatnich latach ukazał się także serial „Mr. Mercedes” i „Mgła”. Billy Summers – najnowsza powieść Stephena Kinga Na początku sierpnia 2021 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się najnowsza powieść Stephena Kinga pt. „Billy
Summers”. To 62 książka w obszernym dorobku literackim amerykańskiego mistrza grozy. Tym razem King serwuje czytelnikom nie przerażający horror, a rasową powieść sensacyjną z elementami thrillera oraz rozbudowanym wątkiem obyczajowym. Główny bohater powieści, tytułowy Billy Summers, to były żołnierz marines i eks snajper z Iraku. Po
zakończeniu służby mężczyzna został zabójcą na zlecenie – zabija jednak tylko tych, którzy sobie na to zasłużyli. Na koncie ma już prawie 20 perfekcyjne zrealizowanych akcji. Teraz na Summersa czeka ostatnie zadanie, po którym ma zamiar przejść na emeryturę. Niestety, wszystko idzie nie tak, jak powinno… Chcesz poznać więcej książek Kinga?
Zapraszamy na Woblink.com, gdzie znajdziesz szeroki wybór książek papierowych, ebooków oraz audiobooków Stephena Kinga.
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