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О писцу: Стивен Кинг рођен је 21.9. 1947 у Америци. Један је од најпознатијих писаца 
данашњице. Као студент је још писао колумну за студентске новине. Најпознатији је по 
хорор причама, и аутор преко 50 дела. Он је писац кога многи људи широм планете 
обожавају ,  а ја сам један од њих.  Осим његових књига, постоје и његове изјаве у 

којима сам се пронашао. Ево неких од њих: 
- Имам тендецију да плашим самога себе. 

-На књиге гледај као на неистражени континент. Дођи без мапе и направи своју. 
- Што више читаш мање ћеш правити будалу од себе када узмеш оловку. 

О делу: На самом почетку признаћу вам, у многим књигама које сам читао прескакао 
сам негде по неку реченицу, а негде и цео пасус, е ово је књига где нисам желео, а ни 
могао да прескочим ама баш ништа! Ово је она књига која вам неда мира и тера на 
размишљање. Верујте ми, дуго ћете мислити о њој.  У затвор Хладна планина, и низ 
ћелија Зелена миља, стиже нови затвореник Џон Кофи. Он је осуђен на смртну казну 
због убиства и силовања две беле деветогодишње девојчице. Писац нас упознаје са 

чуварима у затвору и осуђеницима. Упознајемо их на прави начин, баш онаквим какви 
и јесу, увиђамо све њихове карактерне особине. Присутно је и добро и зло. Али, Џон 
Кофи је чак и за све њих неко сасвим,сасвим ново искуство. Тај огромни црнац са 
неким чудним моћима никога није оставио равнодушним. Да ли је он невин?  

Неправедно оптужен, само зато што се нашао на месту убиства са једном жељом, да 
„поправи“ ствари. Да ли је лакше било оптужити црнца него стварно трагати за 

убицом?  Све ове одговоре наћиће те, ако прочитате књигу. А ја ћу цитирати Стивена 
Кинга, јер је он писац чије речи не можете препричати.  

- Ја сам већ до гуше уморан, газда, од бола који чујем и осећам. И уморан од живота на 
улици , сам као врабац на киши. И никад ни пријатеља да ми каже одакле долазимо, где 
идемо или зашто.  Уморан од људи који се ружно понашају један према другом. То ми 
је као да имам смрвљено стакло у глави. Уморан од тога колико сам хтео да помогнем, 
а нисам могао. Уморан од живота у мраку. И скоро све то је бол. И превише. Да сам 

могао прекинути то, прекинуо бих. Али не могу. 
Ово су биле речи Џона Кофија, који је желео да умре... невин човек... 

А, ко су онда све убице?! 
Дуго сам мислио о овоме. 
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