Resumo de Kit Biblioteca Stephen King
Kit contendo as obras "Cujo", "A Hora do Lobisomem" e "O Iluminado"
Cujo: Frank Dodd está morto e a cidade de Castle Rock pode ficar em paz
novamente. O serialkiller que aterrorizou o local por anos agora é apenas
uma lenda urbana, usada para assustar criancinhas. Exceto para Tad
Trenton, para quem Dodd é tudo, menos uma lenda.
O espírito do assassino o observa da porta entreaberta do closet, todas as
noites. Você pode me sentir mais perto… cada vez mais perto. Nos limites
da cidade, Cujo um sãobernardo de noventa quilos, que pertence à família
Camber se distrai perseguindo um coelho para dentro de um buraco, onde
é mordido por um morcego raivoso. A transformação de Cujo, como ele
incorpora o pior pesado de Tad Trenton e de sua mãe e como destrói a
vida de todos a sua volta é o que faz deste um dos livros mais
assustadores e emocionantes de Stephen King; A Hora do Lobisomem O
primeiro grito veio de um trabalhador da ferrovia isolado pela neve,
enquanto as presas do monstro dilaceravam sua garganta.
No mês seguinte, um grito de êxtase e agonia vem de uma mulher
atacada no próprio quarto. Agora, a cada vez que a lua cheia brilha sobre
a cidade de Tarker's Mill, surgem novas cenas de terror inimaginável.
Quem será o próximo? Quando a lua cresce no céu, um terror paralisante
toma os moradores da cidade. Uivos quase humanos ecoam no vento. E
por todo lado as pegadas de um monstro cuja fome nunca é saciada.
Um clássico de Stephen King, com as ilustrações originais de Bernie
Wrightson..; O Iluminado: O lugar perfeito para recomeçar, é o que pensa
Jack Torrance ao ser contratado como zelador para o inverno.
Hora de deixar para trás o alcoolismo, os acessos de fúria e os repetidos
fracassos. Isolado pela neve com a esposa e o filho, tudo o que Jack
deseja é um pouco de paz para se dedicar à escrita.
Mas, conforme o inverno se aprofunda, o local paradisíaco começa a
parecer cada vez mais remoto... e sinistro. Forças malignas habitam o

Overlook, e tentam se apoderar de Danny Torrance, um garotinho com
grandes poderes sobrenaturais.
Possuir o menino, no entanto, se mostra mais difícil do que esperado.
Então os espíritos resolvem se aproveitar das fraquezas do pai... Um dos
livros mais assustadores de todos os tempos, O iluminado é uma das
obras mais consagradas do terror.
Acesse aqui a versão completa deste livro

