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Parę Fiszek temu BKR rzuciło pomysł na krótki
przegląd opowiadań Stephena Kinga.
Przypomnieliśmy sobie o tym teraz, przy okazji
premiery „Baśniowej opowieści”, najnowszej
książki naszego ulubionego przerażacza. W tym
numerze zaprezentujemy wam 10 opowiadań –
może nie stricte najlepszych, ale na pewno
zapadających w pamięć, błyskotliwych lub
ciekawych. Oczywiście według naszego
subiektywnego wyboru… i w przypadkowej
kolejności.
A zatem... powodującej gęsią skórkę lektury.

BKR ODSŁONA SZESNASTA



Tratwa – opublikowane w „Szkieletowej załodze”.

To jedna z historii spod
znaku pułapki i
narastającej rozpaczy.
Coś jak „I nie było już
nikogo” Agathy Christie,
tyle że ofiar mniej, a
morderca jest… czymś
zupełnie INNYM. Czworo
uczniów college`u
wybiera się popływać na
jezioro. Obierają sobie za
cel drewnianą tratwę 

unoszącą się na wodzie. Płynąc do niej, zauważają
dziwną, czarną plamę niezidentyfikowanej
substancji, która zdaje się podążać ich śladem…
Chyba nie będzie wielkim spoilerem jeśli powiemy,
że dotykanie tej plamy NIE jest najlepszym
pomysłem w dziejach, a tratwa pośrodku jeziora
bardzo szybko stanie się jedynym schronem przed
śmiertelnym zagrożeniem. 



Świetnie napisane opowiadanie o cynicznym
reporterze brukowca Inside View*, Richardzie
Deesie, który ściga seryjnego mordercę
obwołanego „Nocnym latawcem”. „Nocny latawiec”
najwyraźniej przemieszcza się samolotem Cessną
pomiędzy małymi lotniskami, zostawiając za sobą
krwawy ślad. Dees podejrzewa, że facet uważa się
za wampira i ma nadzieję na taki artykuł, jakiego
spodziewają się czytelnicy Inside View… a może i
coś więcej? A może mógłby zdemaskować
mordercę i zasłużyć na uznanie poważnej prasy?
Cóż. Jak głosi pewien popularny tekst, prawda
czasem okazuje się dziwniejsza od fikcji, a Richard
będzie musiał stawić jej czoła.

Nocny latawiec – opublikowane 
w „Marzeniach i koszmarach”.

* Inside View, występuje w
kilkunastu opowiadaniach i
powieściach Kinga; jest to
brukowiec zajmujący się
sprawami paranormalnymi,
który rzuca się na każdą
sensację i bzdurę wyssaną z
palca.

 



Sprawa doktora – opublikowane 
w „Marzeniach i koszmarach”.

Czy wiedzieliście, że
Stephen King popełnił
fanfik? :). W zasadzie tak
właśnie należałoby określić
to opowiadanie.
„Doktorem” jest doktor
Watson, który przedstawia
sprawę zabójstwa
okrutnego lorda Hulla.
Każdy członek lordowskiej 

familii miał powody, aby go zamordować. Niestety,
rodzina zapewnia sobie nawzajem alibi, a sama
zagadka jest problemem zamkniętego pokoju: w
gabinecie, gdzie zginął Hull, nie ma kryjówek, w
których można by się było zaczaić, a drzwi i okna
są zamknięte od wewnątrz. Opisywana sprawa
stanowi moment chwały doktora Watsona, on to
bowiem rozwiązuje zagadkę w zastępstwie
Sherlocka Holmesa (biedaczek, ma straszną
alergię na koty i musi trzymać się z dala od miejsca
zbrodni).



Palec – opublikowane w „Marzeniach 
i koszmarach”.

 
Bohater tego opowiadania, Howard Mitla, zostaje
zupełnie znienacka skonfrontowany z czymś
dziwnym. Oto pewnego pięknego dnia, ni stąd ni
zowąd z jego odpływu w umywalce wysuwa się
palec. Tak, palec. Howard z początku uważa to za
przywidzenie, lecz kiedy paluch okazuje się
posiadać zdolność do wydłużania się praktycznie
w nieskończoność i do przeprowadzania
złowieszczych ataków, sprawa zaczyna być
poważna. Brzmi absurdalnie i w sumie zabawnie?
Na waszym miejscu byśmy się nie śmiali. Po
przeczytaniu tego opowiadania BKR przez pewien
czas podejrzliwie przyglądało się odpływom
umywalkowym, zwłaszcza gdy dochodziły z nich
jakieś odgłosy…

 



Ludzie godziny dziesiątej – opublikowane
 w „Marzeniach i koszmarach”.

 
Rzucanie palenia samo w
sobie jest ciężkie, a
Stephen King dokłada do
tego jeszcze poważne,
uboczne konsekwencje.
Pearson, bohater
opowiadania, rzucał
palenie, ale niestety
powrócił do nałogu.
Podczas przerwy w pracy 

na papierosa (o godzinie dziesiątej, stąd tytułowe
określenie) dostrzega z przerażeniem, że pośród
normalnych ludzi spacerują potwory – istoty
nietoperzowate z wyglądu, których jednakże nikt
oprócz niego zdaje się nie zauważać. Jego
przerażenie dostrzega natomiast Dudley,
postronny obserwator. Dudley zaprasza
Pearsona na spotkanie i wyjaśnia mu, że nasze
społeczeństwo zostało zinfiltrowane przez
nietoperzowatych, a szok spowodowany 



odstawieniem nikotyny pozwala mu ich
zobaczyć. W konsekwencji Pearson dołącza do
ruchu oporu. Wiele wyrażeń pochodzących z
twórczości Kinga BKR włączyło do swojego
słownika i „ludzie godziny dziesiątej” są jednym z
nich :).



Gzyms – opublikowane w „Nocnej zmianie”.
 

Kto by pomyślał, że opowiadanie o chodzeniu po
wąskim gzymsie może być tak zajmujące?
Narrator, Stan Norris, ma przerąbane.
Romansował z żoną mafiosa, a teraz wpadł w jego
łapska. Mafioso ma sporą dozę fantazji – zamiast
zabić nieszczęsnego kochanka od razu, proponuje
mu zakład: Norris musi przejść dookoła całego
budynku po wąskim gzymsie. Jeśli mu się uda,
może sobie wziąć żonę i 20 tysięcy dolarów na
dokładkę. Mafioso ponadto uczciwie informuje, że
nikomu jeszcze taka sztuka się nie udała (nie jest 

to pierwsza propozycja
przejścia po gzymsie, jaką
składa komukolwiek). Nasz
bohater oczywiście
podejmuje wyzwanie i
wychodzi przez okno… Tylko
czy można zaufać
bandziorowi?



Kot z piekła rodem – opublikowane 
w „Po zachodzie słońca”.

 
Tytuł mówi właściwie
wszystko. BKR bawiło się
doskonale, czytając
opowiadanie o demonicznym
kocurze. Stephen King wziął
wszystkie zasłyszane
opowieści o „niesfornych”
kotach* i podkręcił je
maksymalnie. Profesjonalny
zabójca na zlecenie dostaje 

ofertę: 12 tysięcy dolarów za zabicie kota. Dostaje
też ostrzeżenie: kot zabił już trzy osoby i nie wolno
go lekceważyć. Na usprawiedliwienie zwierzaka
dodajmy, że działa w ramach słusznej zemsty na
pracownikach firmy, która w imię nauki torturowała
tysiące jego pobratymców.

* BKR ostatnio usłyszało o przygarniętym kotku,
który okazał się złem wcielonym – wytrzymałość
właścicielki z przypadku skończyła się w
momencie, kiedy na jej oczach nasikał jej do
kawy… Co ciekawe niedługo potem kot znikł; BKR 



obstawia, że po prostu powrócił do domu, do
własnego demonicznego wymiaru :).

N. – opublikowane w „Po zachodzie słońca”.
 

W prywatnej opinii BKR najbardziej klimatyczne i
przesiąknięte grozą opowiadanie w dorobku
Kinga. „N.” odnosi się do pacjenta prowadzonego
przez psychiatrę Johna Bonsainta, który niedawno
popełnił samobójstwo. Siostra doktora, Sheila,
przegląda jego notatki, próbując dociec, co
skłoniło go do tak desperackiego kroku. Z notatek
wynika, że pacjent N. miał obsesję na punkcie
pewnego miejsca w Maine. Jego zdaniem znajduje
się tam potencjalna brama do innego wymiaru, w

 którym czai się złowrogi byt
(jeśli czujecie nawiązania do
Lovecrafta, to całkiem
słusznie). W miejscu tym
bariera między światami
jest bardzo cienka i byt
może się przedostać do
naszego świata, o ile pewne
rytuały nie będą 



przestrzegane. Więcej nie będziemy zdradzać,
musicie bowiem sami zanurzyć się w to
opowiadanie… 

Drogowy wirus zmierza na północ –
opublikowane

 we „Wszystko jest względne”.

Czy spotkaliście się kiedyś z
obrazem, który was niepokoił?
U Stephena Kinga wisiał taki
jeden w domu. Rodzina go nie
znosiła i to on natchnął pisarza
do stworzenia tej historii.
Richard Kinnel pisze horrory i
nieźle mu to wychodzi. Właśnie
wraca z Bostonu do domu, do 

Derry w stanie Maine. Po drodze natrafia na
wyprzedaży garażowej na dziwny obraz
zatytułowany „Drogowy wirus zmierza na
północ”. Przedstawia on mężczyznę z groźnie
wyszczerzonymi zębami, jadącego przez most w
Bostonie. Richard dowiaduje się, że dzieło
namalował pewien oszalały geniusz, który spalił 

 



inne swoje prace, a potem popełnił samobójstwo.
Richard uwielbia takie historie, więc kupuje
malowidło. Podczas kolejnego postoju w domu
ciotki zauważa, że pewne szczegóły na obrazie
uległy zmianie…

Ciało – opublikowane w „Czterech porach
roku”.

 
Co prawda „Ciało” jest zaliczane do nowel z racji
swojej objętości, nie mogliśmy go jednak pominąć w
tym zestawieniu, bo absolutnie uwielbiamy historię
czworga nastoletnich przyjaciół, którzy wybierają się
do lasu, by obejrzeć zwłoki. Paczka dzieciaków to u 
Kinga często występujący
bohaterowie, tu jednak nie ma
nic nadprzyrodzonego – jest za
to dorastanie, przyjaźń,
lojalność, honor, stawianie czoła
dręczycielom… życie, można by
powiedzieć, w całej swej
zwyczajnej wielobarwności. King
udowadnia też, że jest świetnym
opowiadaczem historii, bez 

 



względu na to, do jakiego gatunku należą.
Nawiasem mówiąc, film „Stań przy mnie”, czyli
ekranizację „Ciała”, też bardzo lubimy.


