MROCZNA WIEŻA
REWOLWEROWIEC

BITWA O TULL

Tytu³ orygina³u:
THE DARK TOWER GRAPHIC NOVEL 8
THE GUNSLINGER . THE BATTLE OF TULL
Copyright © Stephen King 2010 & 2011. All rights reserved
Polish edition copyright
© Wydawnictwo Albatros Andrzej Kury³owicz s.c. 2015
Polish translation copyright © Zbigniew A. Królicki 2015

KONCEPCJA LITERACKA I KIEROWNICTWO WYKONAWCZE

Stephen King

Na podstawie oryginalnego wydania amerykañskiego opublikowanego
przez Marvel Worldwide Inc.
Przek³ad: Zbigniew A. Królicki

PLANOWANIE FABUŁY I KONSULTACJE

Redakcja: MARTA GRAL

SCENARIUSZ

ISBN 978–83–7985–592–6

Robin Furth

Peter David
RYSUNKI

Michael Lark, Stefano Gaudiano,
Richard Isanove
TYPOGRAFIA

VC’s Joe Sabino
REDAKTOR PROWADZĄCY SERII

Ralph Macchio

Wydanie I
2015

Wydawca
Wydawnictwo Albatros Andrzej Kury³owicz s.c.
Hlonda 2A/25, 02-972 Warszawa
www.wydawnictwoalbatros.com

PROJEKT OKŁADKI

Michael Lark i Richard Isanove
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA OTRZYMUJĄ:
CHUCK VERRILL, MARSHA DEFILIPPO, BARBARA ANN MCINTYRE,
BRIAN STARK, JIM NAUSEDAS, JIM MCCANN, ARUNE SINGH,
,JEFF SUTER, JOHN BARBER, LAUREN SANKOVITCH, MIKE HORWITZ
I CHRIS ELIOPOULOS

Dystrybutor
Firma Księgarska Olesiejuk sp. z o.o. sp. j.
Poznañska 91, 05-850 O¿arów Maz.
www.olesiejuk.pl

Sk³ad: Plus 2 Witold Kuœmierczyk Druk: Drukarnia POZKAL SP. z o.o. sp. k-a, Inowrocław

To szatan!
Pos³aniec
œmierci!

Wystrzeliwuje
sobie drogê.

Œmieræ
przeklêtym!

Gdy tamci padaj¹, przechodzi przez lukê w t³umie,
wyrywaj¹c siê z okr¹¿enia. Pozostawia za sob¹
dywan cia³.

Roland myœli zapewne
dok³adnie to samo...

...tylko ma inne zdanie
w kwestii tego, kto tu
naprawdê jest przeklêty.

Wiedzie ten upiorny korowód przez
ulicê w kierunku sklepiku oraz
zak³adu fryzjerskiego naprzeciw
saloonu, który nale¿y do Sheba.
A w³aœciwie nale¿a³.

Wysy³a pozosta³e kule w atakuj¹cych.

Skoñczy³a mu siê

T³um jednak nie waha siê i nie zatrzymuje,
choæ ka¿dy strza³ jest celny...

cierpliwoœæ, ale nie kule.

Wybiera cele z ³atwoœci¹

i œmiercionoœn¹ precyzj¹.

...i choæ ci ludzie
zapewne nigdy nie
widzieli rewolweru.

Wesz³am
razem
z Danielem do
jaskini lwów.

By³am przy
Dawidzie, gdy by³
kuszony przez
Batszebê.

Znam ich
i kocham. W tym
najwiêkszym z dramatów
jest tylko jeden aktor,
którego nie znam.
Tylko jeden
stoj¹cy z boku,
z twarz¹ skryt¹
w cieniu.

Na jego widok
moje cia³o
dr¿y, a dusza
zamiera.
Bojê siê go.
Nie rozumiem i bojê
siê go. Bojê siê Intruza.

Kto z was boi
siê Intruza?
Tkwi³am
w ognistym piecu
z Szadrachem,
Meszachem
i Abed-Nego.

Zabi³am dwa
tysi¹ce wrogów
z Samsonem, gdy
wywija³ oœl¹
szczêk¹.

Ten Intruz kr¹¿y³
wœród dzieci Izraela,
gdy Moj¿esz by³ na
górze Synaj...

I oœlep³am
ze œwiêtym
Paw³em na drodze
do Damaszku.

£ka³am
z Maryj¹ na
Golgocie.

To Intruz
przyszed³ do Ewy jako
w¹¿ pe³zaj¹cy w pyle,
wij¹c siê, uœmiechaj¹c
i kusz¹c.

...i to on
namawia³ ich, by
zrobili z³otego
cielca i oddawali
mu czeœæ
niegodziwoœci¹
i ¿¹dz¹.

Wyœwiadcz
sobie
przys³ugê.

Nagle w sali znów zapada
cisza i daje siê wyczuæ
panuj¹ce wokó³ napiêcie.

Roland wyczuwa to i dopijaj¹c

piwo, powoli przesuwa d³oñ do
kolby rewolweru.

Nastrój znów siê zmienia.
£ysemu siê upiek³o.

Innym razem Roland móg³by

go zastrzeliæ tylko dla zasady.

Macie
sól?

Chleb?
Taa.

Chleba
nie.

Wtedy ktoœ k³adzie

rêkê na jego ramieniu.

Roland widzi przed sob¹

mê¿czyznê, który wczeœniej
spa³ przy stoliku
obok drzwi.

Spowija go kwaskowaty
odór czarciego ziela.

Widzi nieruchome i szkliste oczy, które

patrz¹ i nie widz¹, zawsze spogl¹daj¹ce
w ja³owe piek³o snu na jawie, nad którym
straci³ kontrolê...

Musia³ wiedzieæ, ¿e ona

A œwinie bêd¹ tañczyæ
commala w blasku ksiê¿yca.

k³amie, ale wiedzia³ tak¿e
dlaczego, i nie naciska³.

Powiedzia³a, ¿e to miêso
ze zdrowej krowy. Taa,
na pewno!

...koszmarnych majaków
zrodzonych w cuchn¹cych
bagnach maligny.

