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UVOD

O TEM, KAKO JE IMETI DEVETNAJST LET  
(IN ŠE O ČEM)

1

Ko sem bil star devetnajst let (v zgodbi, ki jo boste prebrali, 
je to zelo pomembna številka), so bili hobiti zelo priljubljeni.

Na tistem slavnem festivalu Woodstock je okrog kmetije 
Maxa Yasgurja po blatu rilo pol ducata Pipinov in Medov, 
še dvakrat toliko Frodov in nešteto hipijevskih Gandalfov. 
V tistem obdobju je bil Tolkienov Gospodar prstanov noro 
priljubljen, in čeprav mi ni uspelo priti v Woodstock (ja, žal), bi 
se vseeno lahko reklo, da sem bil vsaj napol hipi. Vsekakor sem 
bil dovolj hipijevski, da sem prebral tiste knjige in se zaljubil 
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vanje. Serija Temni stolp, podobno kot večina dolgih fantazijskih 
pripovedi, ki so jih spisali avtorji moje generacije (na primer 
The Chronicles of Thomas Covenant Stephena Donaldsona in 
The Sword of Shannara Terryja Brooksa), se je porodila ravno iz 
Tolkienovih del.

A čeprav sem te knjige prebral v letih 1966 in 1967, sem 
s pisanjem počakal. Ni dvoma, da sem se odzival na silno 
Tolkienovo domišljijo (in to bolj ali manj z vsem srcem, kar 
je bilo po svoje ganljivo), vendar sem hotel napisati čisto svojo 
zgodbo, in če bi začel takrat, bi napisal njegovo. In to, kot je rad 
govoril pokojni Tricky Dick Nixon, bi bilo narobe. Po zaslugi 
gospoda Tolkiena je dvajseto stoletje dobilo več kot zvrhan koš 
vilincev in čarovnikov.

Leta 1967 se mi ni niti sanjalo, kakšna naj bi bila moja 
zgodba, toda to mi je bilo vseeno. Prepričan sem bil, da jo bom 
spoznal, ko bo šla na cesti mimo mene. Imel sem devetnajst let 
in bil sem poln samega sebe. Vsekakor sem bil dovolj domišljav, 
da se mi je zdelo, da lahko na svojo muzo in mojstrovino še malo 
počakam (in niti malo nisem dvomil, da bo res mojstrovina). 
Zdi se mi, da ima človek pri devetnajstih pravico biti poln 
samega sebe. Pri tej starosti ti čas še ne krade reči. Pozneje ti 
ukrade lase in poskočnost, kot pravi neka priljubljena country 
pesem, v resnici pa ti vzame še mnogo več. Tega takrat nisem 
vedel, pa tudi če bi, bi mi bilo vseeno. Lahko sem si predstavljal 
– pa še to komaj – da bom kdaj star štirideset, ampak petdeset? 
Ne. Šestdeset? Nikoli! Šestdeset ni prišlo v poštev. In pri 
devetnajstih je tako tudi prav. Pri devetnajstih si moraš misliti: 
Pazi se me, svet, kadim TNT in pijem dinamit, in če si pameten, 
se mi boš umaknil s poti – prihaja namreč Stevie.
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Pri devetnajstih si sebičen in imaš malo pravih skrbi. Svobode 
sem imel na pretek in to mi je veliko pomenilo. Bil sem zelo 
ambiciozen in tudi to mi je veliko pomenilo. Imel sem pisalni 
stroj, ki sem ga vlačil iz enega ušivega stanovanja v drugega, 
vedno s škatlo cigaret v žepu in z nasmeškom na obrazu. 
Kompromisi srednjih let so se mi zdeli še daleč, žaljiva starost 
nekje za obzorjem. Kot glavni lik v tisti pesmi Boba Segerja, 
ki se je vrtela v oglasih za tovornjake, sem se sam sebi zdel 
neskončno močan in neskončno optimističen: imel sem prazne 
žepe, glavo pa polno zgodb, ki sem jih želel povedati. Zdaj se to 
sliši osladno, takrat pa je bil občutek krasen. Zelo kul. Najbolj 
od vsega sem si želel presenetiti bralca, hotel sem ga sesuti in 
osupniti in ga za vedno spremeniti zgolj s svojo pripovedjo. In 
imel sem občutek, da vse to zmorem. Počutil sem se rojenega za 
to.

Se zdi to domišljavo? Nekoliko ali zelo? No, vsekakor se za 
to ne opravičujem. Star sem bil devetnajst let. V bradi nisem 
imel niti ene sive dlake. Imel sem troje kavbojk, ene škornje, 
prepričanje, da je ves svet moj, in v naslednjih dvajsetih letih 
se ni zgodilo nič takega, kar bi dokazovalo nasprotno. Potem, 
pri devetintridesetih, pa so se začele težave: pijača, mamila, 
prometna nesreča, po kateri nisem več normalno hodil (med 
drugim). O vsem tem sem se že na dolgo razpisal in se mi na 
tem mestu ni treba več. Sicer pa je pri vseh enako, mar ne? Svet 
ti slej ko prej pošlje kakšnega zateglega policaja, ki te upočasni 
in ti pokaže, kdo je šef. Kdor to bere, je svojega gotovo že srečal 
(ali pa ga še bo). Jaz svojega sem in prepričan sem, da se bo 
vrnil. Pozna moj naslov. In tip je nesramen, ta zategli kifeljc, 
zapriseženi nasprotnik zajebancij, afnanja, ponosa, ambicij, 
glasne glasbe in vsega, kar spada v življenje devetnajstletnika.
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Še vseeno pa se mi zdi to precej super obdobje. Mogoče 
najboljše obdobje. Vso noč lahko žuriraš, a tudi ko glasba 
potihne in pivo izhlapi, si še vedno sposoben razmišljati. In 
sanjati o velikih rečeh. Tisti zlobni kifeljc te tako ali tako slej 
ko prej spodkoplje, in če začneš pri majhnih stvareh, no, potem 
na koncu, ko opravi s teboj, od tebe ne ostane veliko. »Pa smo 
še enega!« zavpije in odkoraka s svojo beležko v roki. Nekaj 
domišljavosti (ali celo veliko) torej niti ne škodi pretirano, 
čeprav so vam mame gotovo govorile drugače. Meni moja je. 
Domišljavost, Stephen, vodi samo v propad, je ponavljala … 
Potem pa sem ugotovil – ravno pri starosti 2 x 19 – da na koncu 
tako ali tako obležiš. Ali pa te zrinejo v jarek. Pri devetnajstih ti 
lahko v lokalih zatežijo za osebno in te brcnejo ven, češ, spokaj 
se, ne morejo pa ti zatežiti za osebno, če sedeš in kaj naslikaš, 
napišeš pesem ali poveš zgodbo. In če te besede prebira kdo, 
ki je še zelo mlad, naj povem tole: ne dovoli, da te kdo starejši 
in domnevno boljši prepričuje o nasprotnem. Seveda, nisi še 
bil v Parizu. Ne, nisi še tekel z biki v Pamploni. Ja, navaden 
smrkavec si, ki so mu prve dlake pod pazduho pognale pred 
komaj tremi leti – pa kaj? Če ne začneš svoje poti v prevelikih 
čevljih, kako jih boš zapolnil, ko odrasteš? Kar pogumno, pa 
naj drugi govorijo, kar hočejo, tako menim jaz. Sedi in zažgi.

2

Mislim, da sta na svetu dve vrsti pisateljev, in ena od njih 
je pisatelj začetnik, kakršen sem bil leta 1970 tudi jaz. Tisti, 
ki se odločajo za ‚resnejšo‘ plat tega posla, se vsake teme lotijo 
z razmislekom in vprašanjem: Kaj bi takšna zgodba pomenila 



- 12 - - 13 -

Puste deželeStephen King

meni? Tisti, katerih usoda (ali ka, če vam je ljubše) je pisanje 
bolj razširjenih in popularnih romanov, se bodo spraševali 
zelo drugače: Kaj bi takšna zgodba pomenila drugim? »Resni« 
pisci iščejo odgovore in ključ v sebi; »priljubljeni« pisci iščejo 
občinstvo. Obe vrsti sta enako sebični. Poznam jih veliko in na 
to bi prisegel.

Kakor koli že, zdi se mi, da sem že kot devetnajstletnik 
spoznal, da zgodba o Frodu in njegovih prizadevanjih, da 
se znebi prstana, spada v to drugo skupino. Govora je bilo o 
dogodivščinah pravzaprav angleških romarjev, za kuliso pa je 
služila nordijska mitologija. Motiv iskanja mi je bil všeč – v 
bistvu sem bil nad njim navdušen – vendar me niso zanimali 
niti Tolkienovi liki trdoživih kmetov (kar pa ne pomeni, da mi 
niso bili všeč, ker so mi bili) niti skandinavsko okolje. Če bi 
želel iti v to smer, bi bilo vse čisto narobe.

In tako sem čakal. Leta 1970 sem imel dvaindvajset let, v moji 
bradi so se pojavile prve sive kocine (najbrž je na to vplivalo tudi 
dejstvo, da sem dnevno pokadil dve škatlici cigaret), vendar si 
pri dvaindvajsetih še vedno lahko privoščiš, da malo počakaš. 
Pri dvaindvajsetih je čas še vedno tvoj zaveznik, pa čeprav je 
tisti policaj v soseščini in že sprašuje po tebi.

Nato pa sem v skoraj praznem kinematografu (Bijou v 
Bangorju v zvezni državi Maine, če to komu kaj pomeni) gledal 
film režiserja Sergia Leoneja. Naslov je bil Dober, grd, hudoben, 
in še preden je bil film na polovici, sem vedel, da hočem 
napisati roman, v katerem bo sicer zajet tisti Tolkienov nadih 
iskanja in čarovnije, vendar se bo zgodba odvijala na Leonovem 
skoraj absurdno veličastnem zahodnjaškem prizorišču. Če ste 
si ta bizarni vestern ogledali zgolj na televizijskem zaslonu, ne 
razumete, o čem govorim – pardon, vendar tako pač je. Na 
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velikem platnu, predvajan skozi pravi Panavisionov objektiv, je 
ta vestern pravi ep, ki se lahko kosa z zgodovinskim spektaklom 
Ben Hur. Clint Eastwood je velik skoraj šest metrov in vsaka 
kocina, ki mu štrli z neobritih lic, je kot ogromna sekvoja. Gube 
okrog ust Leeja van Clefa so podobne kanjonom in puščava, 
kjer se vse odvija, je videti, kot da se razprostira najmanj do 
Neptunove orbite. Cev vsake pištole je nekako tolikšna kot 
predor Holland.

Še bolj kot tisto prizorišče sem hotel ustvariti vtis epske, 
apokaliptične širjave. Dejstvo, da Leone ni imel pojma o 
zemljepisu Amerike (eden od likov izjavi, da je Chicago blizu 
Phoenixa, v Arizoni), je samo še poudarilo občutek veličastne 
dislociranosti. In v vsej svoji vznesenosti – kakršne je po mojem 
mnenju sposoben samo mlad človek – sem hotel napisati ne le 
dolgo knjigo, pač pa najdaljši popularni roman v zgodovini. To 
mi sicer ni uspelo, kljub vsemu pa imam občutek, da nisem 
pogrnil. Temni stolp, od prve do sedme knjige, je v bistvu ena 
sama pripoved in prvi štirje deli imajo več kot dva tisoč strani. 
Zadnji trije dodajajo še dva tisoč petsto strani rokopisa. S tem 
nočem reči, da ima obseg kar koli s kakovostjo, pravim le, da 
sem želel napisati ep in da mi je po svoje uspelo. Če bi me kdo 
vprašal, zakaj sem to hotel, ne bi znal odgovoriti. Mogoče je 
krivo to, da sem odraščal v Ameriki: sezidaj najvišje, skoplji 
najgloblje, napiši najdaljše. In tisto zmedeno praskanje po glavi, 
ko te kdo vpraša po motivaciji? Rekel bi, da je Američanom 
tudi to nekako prirojeno. Na koncu vsi rečemo isto: Takrat se 
mi je to pač zdela dobra zamisel.
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3

Še nekaj o starosti devetnajstih let, lepo prosim: mislim, da 
pri teh letih večina nekako obtiči na mestu (umsko in čustveno, 
če že ne fizično). Leta polzijo mimo in nekega dne se skrajno 
zmeden zazreš v ogledalo. Od kod te gube na mojem obrazu, se 
sprašuješ. Od kod ta bedasti trebuh? Hudiča, saj jih imam šele 
devetnajst! To ni nič novega ali izvirnega, vseeno pa se temu 
čudimo.

Čas ti v lase zariše sivino, čas ti vzame poskočnost, pa si vseeno 
ves čas mislimo – res trapasto – da je še vedno naš zaveznik. 
Logični del ve, da ni tako, a srce noče verjeti. Če imamo srečo, 
nam tisti policaj, ki nam je dal kazen zaradi prehitre vožnje in 
pretirane zabave, ponudi še nekaj dišečih soli. To se je ob koncu 
dvajsetega stoletja zgodilo meni, in to v obliki kombija, ki me je 
v domačem kraju zbil s ceste.

Kakšna tri leta po tisti nesreči sem v knjigarni Borders v 
Dearbornu v Michiganu podpisoval knjigo Buick 8. Na vrsto je 
prišel neki tip, ki mi je rekel, da je res, res vesel, da sem še živ. 
(To mi pogosto govorijo in sigurno je veliko boljše od ‚Zakaj 
hudiča nisi umrl?‘)

»Bil sem pri dobrem prijatelju, ko sem slišal, da ste nastradali,« 
je rekel. »Vsi smo začeli zmajevati z glavo in govoriti: ‚Na, pa gre 
stolp, nagiba se, pada, ah drek, zdaj ga nikoli ne bo dokončal.‘«

Nekaj podobnega je prešinilo tudi mene – zoprna misel, da 
sem zdaj, ko sem v domišljiji milijonov bralcev postavil Stolp, 
nekako odgovoren za to, da ostane nedotaknjen, dokler bodo 
hoteli o njem še brati. Mogoče bo to samo še pet let; kar se 
mene tiče, bi bilo lahko petsto. Fantazijske pripovedi, tako 
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slabe kot tudi dobre (verjetno še dandanes kdo prebira Varney 
the Vampire ali The Monk), menda živijo dolgo. Roland varuje 
Stolp, tako da poskuša odstraniti grožnjo snopom, ki ga držijo. 
To bom moral storiti, sem spoznal po svoji nesreči, in dokončati 
revolveraševo zgodbo.

V dolgih premorih med pisanjem in objavo prvih štirih 
knjig iz serije sem dobival na stotine pisem, zaradi katerih sem 
imel čedalje bolj slabo vest. Leta 1998 (z drugimi besedami: 
ko sem v mukah garal pod vtisom, da imam še vedno v bistvu 
devetnajst let), sem dobil pismo neke 82-letne gospe, ki ‚me 
nikakor noče vznemirjati, AMPAK! je zelo bolna‘. Gospa mi je 
zaupala, da ima najverjetneje samo še leto dni življenja (‚največ 
14 mesecev, rak vsepovsod‘), in čeprav ni računala s tem, da 
bom tako hitro dokončal Rolandovo zgodbo, jo je vseeno 
zanimalo, ali bi ji lahko prosim (prosim) samo povedal, kako se 
razplete. Stavek, ki mi je segel do srca (čeprav ne dovolj, da bi 
se spet lotil pisanja), je bila njena obljuba, da ‚ne bo povedala 
živi duši‘. Leto dni pozneje – verjetno po nesreči, zaradi katere 
sem končal v bolnišnici – je ena od mojih asistentk, Marsha 
DeFilippo, prejela pismo tipa, ki je v Teksasu ali pa na Floridi 
čakal na smrtno kazen in ki je pravzaprav hotel vedeti isto: kako 
se konča? (Obljubil je, da bo skrivnost odnesel s seboj v grob, 
ob čemer me je spreletaval srh.)

Obema bi povedal, kar sta hotela vedeti – povzetek 
Rolandovih nadaljnjih dogodivščin – če bi to lahko storil, 
pa žal ni šlo. Pojma nisem imel, kako se bodo odvijale reči z 
revolverašem in njegovimi prijatelji. Da to izvem, moram 
pisati. Nekoč sem imel nekakšen osnutek, ki pa sem ga tekom 
let izgubil. (Verjetno je bil tako ali tako za en drek.) Imel sem 
le nekaj zabeležk (chussit, chissit, chassit, pa še nekaj s košaro, 
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piše na listku na moji pisalni mizi). Sčasoma, začenši julija 
2001, sem znova začel pisati. Takrat sem že vedel, da nimam 
več devetnajst let in da nisem imun zoper nobeno od bolezni, 
ki napadajo človeško telo. Vedel sem, da bom dočakal šestdeset, 
morda celo sedemdeset let. In hotel sem dokončati zgodbo, 
preden še zadnjič pride tisti policaj. Nobene želje nisem imel, 
da obtičim na polici z nedokončanimi zgodbami.

Končni rezultat – kakršen ta pač je – je zdaj pred tabo, zvesti 
bralec, pa če šele začenjaš s prvo knjigo ali pa lotevaš že petega 
dela. Najsi ti je zgodba o Rolandu všeč ali ne, je dokončana. 
Upam, da ti bo všeč.

Kar pa se mene tiče – užival sem kot še nikdar.

Stephen King,
25. januarja 2003
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OBNOVA

Puste dežele so tretji del daljše zgodbe, k pisanju katere me 
je spodbudilo branje epske pesmi Roberta Browninga Childe 
Roland to the Dark Tower Came in na katero se deloma tudi 
navezuje.

Prva knjiga, Revolveraš, opisuje, kako Roland, poslednji 
revolveraš sveta, ki je »šel naprej«, zasleduje in naposled 
dohiti moža v črnem, čarovnika po imenu Walter, ki je hlinil 
prijateljstvo z Rolandovim očetom v času, ko je bil Vmesni 
svet še celovito povezan. Ujeti tega napol človeškega zlobneža, 
ki izreka uroke, ni Rolandov glavni cilj, temveč le ena od 
prelomnic na poti do mogočnega in skrivnostnega temnega 
stolpa, ki stoji v vozlišču časa.

Kdo je pravzaprav Roland? Kakšen je bil njegov svet, preden 
je šel naprej? Kaj je stolp in zakaj ga on išče? Mi poznamo samo 
delne odgovore. Roland je očitno nekakšen vitez, eden tistih, 



- 24 - - 25 -

Puste deželeStephen King

katerih naloga je ohraniti (ali morda obnoviti) svet, ki se ga sam 
spominja kot »polnega ljubezni in svetlobe«. Je pa vprašljivo, 
kako zelo se Rolandovi spomini ujemajo z dejanskim stanjem 
tistega nekdanjega sveta.

Zagotovo vemo to, da je bil prisiljen v predčasno preizkušnjo 
odraslosti, potem ko je odkril, da njegova mati ljubimka z 
Martenom, mnogo močnejšim čarovnikom od Walterja. Vemo, 
da je Marten zrežiral Rolandovo odkritje, da ima mati ljubimca, 
ker je pričakoval, da bo Rolandu na preizkusu spodletelo in da 
ga bodo »poslali na Zahod« v pustinjo; vemo, da je Roland 
skvaril Martenu načrte, ker je preizkus uspešno prestal.

Vemo tudi, da je revolverašev svet na neki nenavadni, a 
temeljni način povezan z našim in da je včasih možno prehajati 
med svetovoma.

Na postajališču ob davno zapuščeni kočijski progi, ki prečka 
puščavo, Roland najde fanta Jaka, ki je v našem svetu umrl, 
fanta, ki ga je na vogalu sredi Manhattna nekdo v bistvu porinil 
s ceste naravnost pod bližajoči se avtomobil. Jake Chambers je 
umrl, zroč gor v obraz moža v črnem – Walterja – in se prebudil 
v Rolandovem svetu.

Preden ujameta moža v črnem, Jake spet umre … tokrat 
zato, ker revolveraš, soočen z drugo najtežavnejšo odločitvijo 
v življenju, sklene žrtvovati tega svojega simbolnega sina. 
Ko se mora odločiti med stolpom in otrokom, izbere stolp. 
Jakove zadnje besede, preden omahne v brezno, so: »Pa pojdi. 
Obstajajo še drugi svetovi poleg tega.«

Poslednje soočenje Rolanda in Walterja se odvija na prašni 
golgoti razpadajočih kosti. Mož v črnem Rolandu s tarot 
kartami prerokuje prihodnost. Rolandovo pozornost še zlasti 
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pritegnejo tri zelo nenavadne karte – Ujetnik, Senčna dama in 
Smrt (»a ne tvoja, revolveraš«).

Druga knjiga, Premik trojice, se začne na obali Zahodnega 
morja nedolgo po Rolandovem soočenju z Walterjem. Izmučeni 
revolveraš se sredi noči zbudi in ugotovi, da je plima s sabo 
prinesla horde gomazečih, mesojedih bitij – rakostvorov. Še 
preden se umakne iz njihovega omejenega dosega, ga ta bitja 
resno poškodujejo, tako da ostane brez dveh prstov na desni 
roki. Za nameček se ob ugrizu zastrupi, in ko nadaljuje svojo 
pot vzdolž obale Zahodnega morja proti severu, mu zdravje vse 
bolj peša … morda celo umira.

Tam naleti na troje vrat, ki preprosto stojijo na obali. Vsaka 
vrata se – izključno za Rolanda – odpirajo v naš svet, v bistvu v 
mesto, kjer živi Jake. Roland na treh točkah našega časovnega 
kontinuuma obišče New York, in sicer ker si mora rešiti življenje 
in ker mora prepeljati tri ljudi, ki naj bi ga spremljali na poti do 
stolpa.

Eddie Dean je Ujetnik, heroinski zasvojenec iz New Yorka 
ob koncu 80. let. Roland skozi vrata na obali vstopi v naš svet 
ter naravnost v um Eddieja Deana ravno takrat, ko Eddie, ki 
za mafijca Enrica Balazarja tihotapi kokain, pristaja na letališču 
JFK. Med njunimi napornimi dogodivščinami uspe Rolandu 
dobiti omejeno zalogo penicilina in premakniti Eddieja Deana 
v svoj svet. Eddie, džanki, ki ugotovi, da so ga ugrabili in 
odpeljali v svet, kjer ni fiksa (in tudi ne ocvrtega piščanca), je 
milo rečeno nezadovoljen.

Druga vrata Rolanda odpeljejo k Senčni dami – pravzaprav 
dvema ženskama v istem telesu. Tokrat se znajde v New Yorku 
v začetku šestdesetih in se sooči z Odetto Holmes, mlado, na 
invalidski voziček priklenjeno aktivistko za črnske pravice. 
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Ženska, ki se skriva v Odetti, je pretkana in sovraštva polna 
Detta Walker. Ko se ta razcepljena ženska prisilno znajde v 
Rolandovem svetu, se Eddie in čedalje bolj bolni revolveraš 
znajdeta v negotovih okoliščinah. Odetta je prepričana, da je 
to, kar se ji dogaja, le utvara ali pa sanje; Detta, ki je veliko 
okrutnejša in neposredna, se enostavno osredotoči na to, da bo 
ubila Rolanda in Eddieja, saj ju vidi kot sadistična bela hudiča.

Jack Mort, serijski morilec, ki se skriva za tretjimi vrati (New 
York sredi sedemdesetih), je Smrt. Mort je dvakrat povzročil 
velike spremembe v življenju Odette Holmes/Dette Walker, 
čeprav tega ne vesta niti on niti ona. Mort, čigar modus operandi 
je tak, da žrtve ali kam porine ali pa kaj vrže nanje z velike višine, 
je Odetti tekom svoje nore (a skrajno previdne) kariere namreč 
storil oboje. Ko je bila Odetta še majhna, ji je na glavo vrgel 
opeko, jo s tem spravil v komo in obenem povzročil rojstvo 
Dette Walker, Odettine skrivne dvojčice. Leta pozneje, 1959, 
Mort spet naleti na Odetto in jo porine naravnost pod vlak 
podzemne železnice v Greenwich Villeagu. Odetta spet preživi, 
vendar drago plača: vlak ji je odrezal obe nogi nad koleni. Pri 
življenju ostane le po zaslugi junaškega mladega zdravnika (in 
mogoče zaradi zlobnega, a neuklonljivega duha Dette Walker) 
… tako se vsaj zdi. Po Rolandovem mnenju vse te medsebojne 
povezave napeljujejo na nekaj mnogo več kot zgolj naključja; 
prepričan je, da so se začele kolosalne sile okrog temnega stolpa 
znova združevati.

Roland izve, da bi znal biti Mort v osrčju še enega misterija, 
in to paradoksa, ki razkraja um. Žrtev, ki jo Mort zasleduje v 
trenutku, ko v njegovo življenje vstopi revolveraš, je namreč 
nihče drug ko Jake, fant, ki ga je Roland srečal na postajališču in 
ga spet izgubil pod gorami. Roland ni nikdar podvomil o Jakovi 
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pripovedi, kako je v našem svetu umrl, niti ni imel razloga za 
dvom o tem, kdo je bil Jakov morilec – Walter, seveda. Ko se 
je okrog umirajočega Jaka na cesti zbrala množica, ga je Jake 
namreč videl v duhovniških oblačilih, in Roland se o tem ni 
nikoli spraševal.

In tudi zdaj ne dvomi; Walter je bil tam, o, ja, zagotovo. Kaj 
pa, če je bil Jack Mort, ne Walter, tisti, ki je Jaka porinil pred 
cadillaca? Je kaj takšnega možno? Roland ni prepričan, ne 
povsem, a če je tako – kje je Jake zdaj? Je mrtev? Živ? Je obtičal 
kje v času? In če je Jake Chambers še vedno živ in zdrav v 
svojem svetu na Manhattnu sredi sedemdesetih, kako je možno, 
da se ga Roland še vedno spomni?

Kljub temu zmedenemu in potencialno nevarnemu razvoju 
dogodkov se preizkus vrat – in premik trojice – konča uspešno. 
Eddie Dean sprejme svoje mesto v Rolandovem svetu, ker se 
zaljubi v Senčno damo. Detta Walker in Odetta Holmes, 
drugi dve članici Rolandove trojice, se spojita v eno osebnost s 
posamičnimi lastnostmi tako Dette kot Odette, ko revolverašu 
končno uspe prisiliti obe osebnosti, da druga drugo priznata. 
Ta hibrid zmore sprejeti Eddiejevo ljubezen in mu jo vračati. 
Odetta Susannah Holmes in Detta Susannah Walker tako 
postaneta nova ženska, tretja ženska: Susannah Dean.

Jack Mort umre na taisti podzemni železnici pod kolesi 
tistega famoznega A-vlaka, ki je pred petnajstimi ali šestnajstimi 
leti Odetti vzel noge. Nobene prave škode.

In prvikrat v kdove koliko letih Roland iz Gileada ni več sam 
na svoji poti do temnega stolpa. Cuthberta in Alaina, padla 
tovariša iz davnih časov, zamenjata Eddie in Susannah … toda 
revolveraš zna biti strup za prijatelje. Resnično nevaren strup.



- 28 -

Stephen King

Knjiga Puste dežele nadaljuje zgodbo trojice popotnikov na 
pragu Vmesnega sveta nekaj mesecev po soočenju pri zadnjih 
vratih na obali. Zdaj so že globlje v notranjosti dežele. Obdobje 
počitka se izteka in začenja se obdobje učenja. Susannah se uči 
streljati … Eddie se uči rezbariti … in revolveraš se uči, kakšen 
je občutek, če človek po malem izgublja razum.

(In še opomba: moji bralci iz New Yorka bodo videli, da sem 
si pri geografiji mesta dovolil nekaj svobode. Upam, da mi bodo 
to oprostili.) 
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… kup strtih podob, kjer sonce bije,
in mrtvo drevo ne nudi sence, olajšanja ne čriček,
ne suha skala šuma vôde. Samó
tod leži senca pod to rdečo skalo,
(pridi v senco pod to rdečo skalo),
in pokazal ti bom nekaj drugačnega od
tvoje sence, ki zjutraj korači za tabo, 
ali tvoje sence, ki zvečer ti rase nasproti;
pokazal ti bom strah v prgišču prahu.

- T. S. Eliot, Pusta dežela1

1  Pesmi in pesnitve. Ljubljana: DZS. 1966. Prevod Veno 
Taufer (op. prev.).



Če osata kakšna bilka je pognala
višje od kolegic, glava je letela; drugače
grizla bi zavist šopuljo. Kaj vdolblo je vrtače

in luknje v ruše strogo listje, da zatrlo
je vso zelenila nado? Gotovo tod lomastila

je noga kruta, zatrla živost in si duška dala.

- Robert Browning, Childe Roland to the Dark Tower 
Came



»Katera reka je to?« je lenobno vprašala Millicent.
»Samo potok je. No, mogoče malce več kot to.
Imenuje se Pušča.«
»A res?«
»Da,« je rekel Winifred, »res.«

- Robert Aickman, Hand in Glove



PRVA KNJIGA



JAKE 

STRAH V PRGIŠČU PRAHU 
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I. POGLAVJE

MEDVED IN KOST

1

Tretjič je uporabljala pravo strelivo … in prvič je orožje vzela 
iz toka, ki ga je zanjo izdelal Roland.

Streliva so imeli na pretek; Roland ga je več kot tristo 
prinesel iz sveta, kjer sta do premika živela Eddie in Susannah 
Dean. A čeprav je bilo streliva v izobilju, ga vseeno niso smeli 
zapravljati tjavendan. V bistvu je bilo ravno obratno. Bogovi ne 
odobravajo razsipništva. Rolanda je to naučil oče, potlej pa tudi 
Cort, njegov največji učitelj, in to je še vedno verjel. Bogovi 
mogoče ne bodo udarili naenkrat, a slej ko prej se bo treba 
pokoriti … in dlje ko se čaka, hujša je kazen.

V začetku streliva niti niso potrebovali. Roland je imel za 
sabo že tako dolgoletno prakso, da temnopolta lepotica v 
invalidskem vozičku niti ne bi verjela. Sprva jo je popravljal 
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samo tako, da je pazil, kam cilja in kako na slepo strelja v tarče, 
ki jih je postavil. Hitro se je učila. Oba z Eddiejem sta se hitro 
učila.

Kot je sumil že prej, sta bila oba prava revolveraša.
Tega dne sta Roland in Susannah prišla do čistine poldrugi 

kilometer od tabora v gozdu, ki je bil že skoraj dva meseca 
njihov dom. Dnevi so jim minevali v prijetni enoličnosti. 
Revolveraševo telo je okrevalo, medtem pa sta se Eddie in 
Susannah učila vsega, kar ju je moral revolveraš naučiti: kako 
streljati, kako loviti, kako očistiti drobovino plena; kako sprva 
napeti, potlej pa ustrojiti in posušiti kožo polovljenih živali; 
kako jih izkoristiti kar največ, da gre čim manj v nič; kako s 
pomočjo Starega zvezdarja najti sever in s pomočjo Stare matere 
vzhod; kako prisluhniti gozdu, kjer so trenutno taborili, sto 
kilometrov severovzhodno od Zahodnega morja. Danes je 
Eddie ostal v taboru, vendar se revolveraš ni vznemirjal. Roland 
je namreč vedel, da si človek najdlje zapomni tisto, kar izkusi na 
lastni koži.

Toda nauk, ki je bil že od nekdaj najpomembnejši, je ostajal 
najpomembnejši: kako streljati in kako vsakič zadeti tisto, kar 
ciljaš. Kako ubiti.

Jaso so v polkrogu obraščale temne, vonljive jelke. Na južni 
strani je bil teren odsekan in se je strmo spuščal prek skrilastih 
polic in nalomljenih pečin, kot bi si velikan vklesal stopnice. 
Iz gozda se je vil bister potoček in po sredini prečil jaso, sprva 
žuborel po globoki strugi v mehki prsti in krušljivem kamenju, 
na koncu pa se poskakujoče prelival prek ostrega skalnatega 
korita, ki se je strmo spuščalo do točke, kjer se je teren 
prelamljal.
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Voda je na skalnih stopnicah ustvarila vrsto slapov, nad 
katerimi so migljale čudovite mavrice. Onkraj prepadnega roba 
se je razprostirala veličastna dolina, prav tako obrastla z jelkami 
in nekaj mogočnimi starimi bresti, ki se niso pustili izpodriniti. 
Dvigali so se zeleni in razkošni, ti bresti, ki so bili morda stari 
že v času, ko je bila dežela, iz katere je prišel Roland, še mlada; 
nikjer ni bilo videti, da je v tej dolini kdaj gorelo, čeprav je 
sumil, da je kdaj pa kdaj zagotovo privabila strelo. Poleg tega 
niso bile nevarne zgolj strele. V teh gozdovih so davno tega 
živeli ljudje; Roland je v zadnjih nekaj tednih večkrat naletel na 
njihove ostanke. Večinoma so bili to primitivni artefakti, a med 
njimi so bile tudi črepinje lončenine, ki je lahko nastala samo v 
ognju. In ogenj je bilo zlo, ki se je z užitkom izmuznilo iz rok, 
ki so ga zanetile.

Nad to slikovito pokrajino se je ločilo neomadeževano modro 
nebo, ki so ga nekaj kilometrov stran spreletavale starikavo, 
zarjavelo krakajoče vrane. Zdele so se nemirne, kakor da se 
bliža nevihta, toda Roland je povonjal zrak in o dežju ni bilo 
niti sledu.

Levo od potočka je stal balvan. Roland je nanj položil šest 
manjših kamnov. Bili so posuti s sljudastimi lisami in v topli 
popoldanski svetlobi so se iskrili kot leče.

»Zadnja priložnost,« je rekel revolveraš. »Če te tok za pištolo 
tišči – tudi če čisto malo – mi takoj povej. Nisva prišla zapravljat 
streliva.«

Posmehljivo ga je ošinila s kotičkom očesa in za hip je v njenih 
očeh videl Detto Walker. Kot da bi medla sončava odblisnila od 
jeklenega droga. »Kaj bi pa naredil, če bi bil res neudoben in ti 
ne bi povedala? Če bi zgrešila vseh tistihle šest drobižkov? Bi mi 
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pripeljal eno okoli ušes, tako kot tisti tvoj nekdanji učitelj?«
Revolveraš se je nasmehnil. Zadnjih pet tednov se je smehljal 

več kot prej v petih letih. »Tega ne morem, in to veš. Kot prvo, 
mi smo bili otroci – otroci, ki še niso prestali preizkusa in 
postali možje. Otroka lahko popravljaš s klofuto, ne pa …«

»V mojem svetu višji družbeni sloji ne odobravajo klofutanja 
mularije,« je suho pripomnila Susannah.

Roland je skomignil. Tak svet si je težko predstavljal – mar 
ni v Veliki knjigi pisalo: kdor prizanaša šibi, sovraži svojega sina? 
Vseeno je bil prepričan, da Susannah ne laže. »Tvoj svet ni šel 
naprej,« je rekel. »Tam je marsikaj drugače. Na lastne oči sem 
videl, mar ni res?«

»Najbrž si, ja.«
»Sicer pa vidva z Eddiejem tako ali tako nista otroka. Ne bi 

bilo prav, če bi z vama delal kot z otrokoma. In če bi morala 
opravljati preizkuse, bi jih opravila oba.«

Čeprav tega ni rekel na glas, je razmišljal o razpletu dogodkov 
takrat na obali, ko je odpihnila tiste tri orjaške rakostvore, 
preden bi ju z Eddijem oglodali do kosti. Videl je, da se je 
nasmehnila, tako da se je mogoče tudi ona spomnila tega.

»Kaj boš torej naredil, če bom streljala za en drek?«
»Gledal te bom. Mislim, da bo to dovolj.«
Premislila je in prikimala. »Možno.«
Spet je preverila pas za pištolo. Namestila si ga je čez prsni 

koš skoraj tako kot ramenski tok za pištolo (Roland je temu 
rekel opasnica) in videti je bil precej preprost, toda trajalo je 
več tednov, mnogo preizkušanja in veliko napak – in še obilico 
prilagajanja – da je bil zdaj tak, kot je treba. Pas in revolver, 
katerega obrabljeni sandalovinasti ročaj je molel iz starodavnega, 
naoljenega toka, sta bila nekoč revolveraševa; tok je nosil na 
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levem boku. V minulih petih tednih se je poskušal bolj ali manj 
sprijazniti s tem, da ga tam pač ne bo več nosil. Zahvaljujoč 
rakostvorom, je bil odslej pri streljanju izključno levičar.

»No, kako je?« je ponovil.
Tokrat se mu je nasmejala. »Roland, tale stari pas ne bo nikoli 

udobnejši, kot je. Zdaj pa, a bova streljala ali samo poslušala 
vranjo muziko?«

Začutil je, da ga pod kožo ščemi napetost, in slutil je, da se 
je Cort v takih trenutkih počutil enako, čeprav njegov robati, 
osorni izraz tega ni kazal. Srčno si je želel, da se bo izkazala … 
morala se bo izkazati. A če bi ji to pokazal, bi sledila katastrofa.

»Še enkrat mi povej celotni nauk, Susannah.«
Trpeče je zavzdihnila in hlinila naveličanost … a ko je 

spregovorila, ji je nasmešek zbledel in njen prelepi temni obraz 
se je zresnil. In z njenih ustnic je znova zaslišal stari katekizem, 
ki pa je v njenih ustih dobil novo obliko. Nikdar si ni mislil, da 
bo te besede kdaj slišal od ženske. Kako naravno so zvenele … 
hkrati pa tudi nenavadno in nevarno.

»Ne merim z roko; tista, ki meri z roko, je pozabila obraz 
svojega očeta.

Merim z očesom.
Ne streljam z roko; tista, ki strelja z roko, je pozabila obraz 

svojega očeta.
Streljam z umom.
Ne ubijam s pištolo …«
Umolknila je in namerila na svetleče se kamne na balvanu.
»Tako ali tako ne bom ničesar ubila – tistole so samo 

brezvezni kamenčki.«
Po njenem izrazu sodeč – nekoliko nadutem, nekoliko 

nagajivem – je slutil, da pričakuje, da bo nad njo ogorčen, morda 
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celo jezen. Toda nekoč je bil na njenem mestu tudi Roland in 
on ni pozabil, da so revolveraši vajenci običajno samovoljni 
in vznemirjeni, živčni in nagnjeni k temu, da ugriznejo ravno 
v nepravem trenutku … poleg tega pa je tudi pri sebi odkril 
nekaj nepričakovanega. Da zna poučevati. Še več, rad poučuje, 
in vsake toliko se je vprašal, ali je to veljalo tudi za Corta. Rekel 
bi, da je.

Iz gozda za njunim hrbtom se je razleglo glasno vreščanje 
vran. Roland je z delčkom misli registriral dejstvo, da je to 
krakanje prej živčno kot pa samo prepirljivo. Ti ptiči so vreščali, 
kot da jih je nekaj splašilo in napodilo od tistega, s čimer so se 
ravno hranili. Toda trenutno se ni imel časa ubadati s tem, kaj 
je preplašilo jato vran, ker je moral razmišljati o pomembnejših 
rečeh, zato je ta podatek preprosto pospravil in se znova 
osredotočil na Susannah. Če z učencem ravnaš drugače, s tem 
namreč izzivaš drugi, manj igrivi ugriz. In kdo bi nosil krivdo? 
Kdo, če ne učitelj? Mar je ne uri ravno v grizenju? Mar ne uči 
tega obeh? Mar ni revolveraš ravno to, če odmisliš tistih nekaj 
strogih zapovedi obreda in se otreseš nekaj zakoreninjenih 
okraskov litanij? Mar ni on (ali ona) samo človeški sokol, 
izurjen, da kljune na ukaz?

»Ne,« je rekel. »Niso kamenčki.«
Nekoliko je privzdignila obrvi in se spet počasi nasmehnila. 

Zdaj, ko je videla, da ne bo znorel nanjo, kot je občasno, kadar 
je bila prepočasna ali samovoljna (vsaj ne še), se ji je v oči spet 
naselil tisti posmehljivi lesk, odblesk sonca na jeklu, ki ga je 
spominjal na Detto Walker. »A da ne?« Šaljivi ton v njenem 
glasu je bil še vedno dobrovoljen, vendar se mu je dozdevalo, 
da bi postal zloben, če bi mu pustil. Bila je napeta, živčna, že je 
napol kazala kremplje.
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»Ne, niso,« ji je vrnil z enako posmehljivim tonom. Nasmeh 
se je vračal tudi na njegov obraz, toda bil je trpek in piker. 
»Susannah, se spomniš belih pizdunov?«

Nasmešek ji je začel bledeti.
»Belih pizdunov v Oxford Townu?«
Njenega nasmeška ni bilo nikjer več.
»Se spomniš, kaj so beli pizduni počeli tebi in tvojim 

prijateljem?«
»Tisto nisem bila jaz,« je rekla. »Neka druga ženska je bila.« 

Njene oči so dobile zamolkel, kujav lesk. Sovražil je ta pogled, 
hkrati pa mu je bil čisto všeč. To je bil pravi pogled, tak, ki 
sporoča, da se je dračje dodobra vnelo in da bodo v kratkem 
zagorela tudi večja polena.

»Pač. Ti si bila. Če ti je všeč ali pa ne, bila je Odetta Susannah 
Holmes, hčerka Sarah Walker Holmes. Ne ti, kakršna si, pač 
pa ti, kakršna si bila. Se spomniš gasilskih cevi, Susannah? Se 
spomniš zlatih zob, ki si jih videla, ko so šli v Oxfordu s cevmi 
nadte in tvoje prijatelje? Kako so se tisti zobje lesketali, ko so se 
režali?«

Vse to in še marsikaj drugega mu je povedala ob številnih 
dolgih večerih okoli tabornega ognja. Revolveraš ni razumel 
vsega, vendar je kljub temu pozorno poslušal. In si zapomnil. 
Navsezadnje je tudi bolečina lahko orodje. Včasih celo 
najkoristnejše orodje.

»Kaj ti je, Roland? Zakaj spet vlečeš na dan tisto sranje?«
Zdaj je v njenih zlovoljnih očeh nevarno poblisnilo; 

spominjale so ga na Alainove oči, kadar je bil sicer dobrovoljni 
Alain končno razjarjen.

»Tistile kamni tamle so tisti moški,« je tiho rekel Roland. 
»Moški, ki so te zaklenili v celico in te pustili, da si se 
ponečedila. Moški s kiji in psi. Moški, ki so te ozmerjali s 
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črnuharsko pičko.«
S prstom je pokazal na kamne in počasi šel od leve proti 

desni.
»Tistile tamle te je uščipnil v dojko in se zasmejal. Tistile tamle 

je rekel, da bo raje preveril, da nimaš česa skritega v riti. Tistile 
tamle ti je rekel šimpanzinja v obleki za petsto dolarjev. Tistile 
tamle je s kijem drgnil po špicah koles tvojega invalidskega 
vozička, dokler se ti ni od tega zvoka skoraj zmešalo. Tistile 
tamle je tvojemu prijatelju Leonu rekel rdečkarski buzi. In tistile 
na koncu, Susannah, je Jack Mort.

Tamle. Tistile kamni. Tisti moški.«
Dihala je hitro, njen prsni koš pod revolveraševim pasom, 

obteženim z naboji, se je dvigal in upadal v naglih, rahlih 
trzljajih. Njen pogled ga je zapustil; zdaj je zrla v sljudaste 
kamnite okruške. Onkraj in nekoliko dlje proč je bilo padlo, 
razcepljeno drevo. Na nebu so se znova oglasile vrane. Tako sta 
bila zatopljena v igro, ki ni bila več igra, da jih nobeden od 
njiju ni opazil.

»Aja?« je dahnila. »A tako?«
»Ja, tako. Zdaj pa povej svoj nauk, Susannah Dean, in si bodi 

zvesta.«
Tokrat so se ji besede skotrljale z jezika kot drobci ledu. 

Desnica na naslonjalu invalidskega vozička ji je rahlo 
podrhtavala, kot motor v prostem teku.

»Ne ciljam z roko; tista, ki cilja z roko, je pozabila obraz 
svojega očeta.

Ciljam z očesom.«
»Dobro.«
»Ne streljam z roko; tista, ki strelja z roko, je pozabila obraz 

svojega očeta.
Streljam z umom.«
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»Od nekdaj je že tako, Susannah Dean.«
»Ne ubijam s pištolo; tista, ki ubija s pištolo, je pozabila 

obraz svojega očeta.
Ubijam s srcem.«
»Potem jih pa UBIJ, zaboga!« je zavpil Roland. »VSE POBIJ!«
Njena desnica je kot v meglici šinila od naslonjala za roko 

na vozičku k ročaju Rolandovega revolverja. V sekundi je bil 
zunaj, njena leva roka se je spustila in frfotajoče spreletela 
kladivce, hitro in lahno skoraj kot krila kolibrija. Skozi dolino 
se je razleglo šest odsekanih pokov in pet od šestih kamnov na 
balvanu se je razletelo v nič.

Nekaj trenutkov sta oba molčala – zdelo se je, da še dihala 
nista – medtem ko je odmev počasi bledel. Še vrane so za kratek 
čas umolknile.

Revolveraš je prekinil tišino s štirimi monotonimi, a čudno 
poudarjenimi besedami: »To je zelo dobro.«

Susannah je pogledala pištolo v svoji roki, kot da jo prvič 
vidi. Iz cevi se je sukljal stebriček dima, naravnost v brezvetrno 
tišino. Nato ga je počasi pospravila nazaj v tok pod prsmi.

»Dobro, ne pa popolno,« je rekla naposled. »Enega sem 
zgrešila.«

»Res?« Stopil je do balvana in vzel zadnji preostali kamen. 
Pogledal ga je, nato pa ji ga vrgel.

Ujela ga je z levico; odobravajoče je opazil, da je imela 
desno roko še vedno tik ob toku s pištolo. Streljala je boljše in 
naravneje od Eddieja, toda te konkretne lekcije se ni naučila 
tako hitro kot on. Lahko da bi se, če bi bila takrat z njima v 
tistem strelskem obračunu v Balazarjevem nočnem klubu. A 
Roland je videl, da se končno uči tudi ona. Pogledala je kamen 
in v zgornjem vogalu opazila prasko, globoko komaj kak 
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milimeter.
»Samo odškrnila si ga,« je rekel Roland in ji vrnil kamen, 

»toda v strelskem obračunu je včasih tudi to dovolj. Če 
nasprotnika raniš, ga zmedeš, da ne cilja več natančno …« 
Umolknil je. »Zakaj me tako gledaš?«

»Pojma nimaš, kaj? Res nimaš pojma.«
»Ne. Tvoj um mi je pogosto popolna uganka, Susannah.«
V njegovem glasu ni bilo zaznati, da bi se kakor koli branil, 

in Susannah je v nemočnem obupu zmajala z glavo. Na živce so 
mu šle nagle spremembe v njeni osebnosti; in ker on menda ni 
bil sposoben izreči drugega kot točno tisto, kar mu gre po glavi, 
je bila ona prav tako nastrojena. Ni še spoznala človeka, ki bi 
vse dojemal tako zelo dobesedno.

»Prav,« je rekla. »Ti bom pa povedala, zakaj te tako gledam, 
Roland. Zato, ker si me prinesel okrog. Rekel si, da me ne 
boš klofnil, da me ne bi mogel klofniti, tudi če bi zamočila … 
vendar si mi lagal ali pa si skrajno zabit, čeprav vem, da nisi 
zabit. Ljudje ne udarijo vedno z roko, kar ti lahko potrdi vsak 
predstavnik moje rase. V našem svetu poznamo eno pesmico, 
veš: Če me s kamnom, me boli, s kolom lomiš mi kosti …«

»… posmeh do živega ne pride mi,« je dokončal Roland.
»No, ni čisto tako, ampak recimo, da si zadel bistvo. Saj 

je vseeno, kako poveš, ker je to navadna kozlarija. Ne reče 
se zastonj, da po kom udrihaš. Tvoje besede so me prizadele, 
Roland – boš kar stal in trdil, da tega nisi predvidel?«

Sedela je v invalidskem vozičku in zrla vanj z jasnimi, 
strogimi in radovednimi očmi, in Roland je – znova – pomislil, 
da so bili beli pizduni v Susannahini deželi bodisi zelo pogumni 
bodisi zelo neumni, da so jo razjezili, voziček gor ali dol. In 
ker je nekaj časa prebil med njimi, je slutil, da pogum ni pravi 
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odgovor.
»O tvoji bolečini nisem razmišljal in mi zanjo ni mar,« je 

dejal potrpežljivo. »Videl sem, da si pokazala zobe, in vedel 
sem, da boš ugriznila, zato sem ti med zobe vtaknil palico. In 
delovalo je … a ne?«

Zdaj je imela na obrazu izraz osuple užaljenosti. »Ti prasec!«
Ni odgovoril, pač pa je iz njenega toka vzel pištolo, s 

preostalimi prsti desnice odprl bobenček in z levico začel vtikati 
nove naboje.

»Od vseh nadutih, arogantnih …«
»Morala si ugrizniti,« je rekel, spet s tistim potrpežljivim 

tonom. »Če ne bi, bi streljala čisto narobe – z roko in pištolo, 
namesto z očesom in umom in srcem. Je bila to zvijača? Je bilo 
arogantno? Mislim, da ne. Mislim, Susannah, da si bila ti tista 
z aroganco v srcu. Mislim, da si bila ti tista, ki je imela zvijačo 
za bregom. To me ne moti. Ravno obratno. Revolveraš brez zob 
ni revolveraš.«

»Prekleto, saj nisem revolverašica!«
Preslišal jo je; to si je lahko privoščil. Če ona ni revolverašica, 

je on šavrasti progaš. »Če bi se šla igro, bi se mogoče drugače 
obnašala. Ampak tole ni igra. Tole …«

Z zdravo roko se je za hip prijel za čelo in obstal, prsti so 
zalebdeli tik nad levim sencem. Videla je, da mu komaj opazno 
podrhtavajo.

»Roland, kaj te žre?« je vprašala tiho.
Roka se je počasi povesila. Bobenček je namestil nazaj in 

revolver vrnil v njen tok. »Nič.«
»O, pač. To sem že videla. Tudi Eddie je videl. Začelo se 

je skoraj takoj po našem odhodu z obale. Nekaj je narobe in 
čedalje slabše je.«
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»Nič ni narobe,« je ponovil.
Stegnila se je in ga prijela za roke. Jeza jo je zapustila, vsaj 

za zdaj. Resno ga je pogledala v oči. »Za naju z Eddiejem … 
to ni najin svet, Roland. Brez tebe bi tukaj umrla. Imava vsak 
svojo pištolo in znava streljati, to si naju dobro naučil, vendar 
bi vseeno umrla. Od … od tebe sva odvisna. Zato mi povej, 
kaj je narobe. Naj ti poskusim pomagati. Dovoli nama, da ti 
poskusiva pomagati.«

Ni bil tak človek, ki bi se poglabljal vase ali ki bi mu bilo 
mar za to. Koncept samozavedanja (kaj šele samoanalize) mu je 
bil tuj. Bil je človek dejanj – na hitro je preletel lastne, skrajno 
skrivnostne vzgibe, nato pa ukrepal. Od vseh, kar jih je bilo, 
je bil on najpopolneje izoblikovan, bil je človek, čigar silno 
romantično jedro je bilo ujeto v neomajno, preprosto kletko, 
izdelano iz nagona in praktičnosti. Zdaj se je spet na hitro zazrl 
vase in sklenil, da ji bo vse povedal. O, ja, z njim je bilo nekaj 
narobe. Vsekakor. Nekaj je bilo narobe z njegovim umom, nekaj 
tako preprostega kot njegova nrav in tako nenavadnega kot to 
čudno, begavo življenje, v katero ga je taista nrav prignala.

Odprl je usta in ji hotel reči: Povedal ti bom, kaj je narobe, 
Susannah, in to v treh besedah. Razum me zapušča. A v tistem 
trenutku je v gozdu padlo še eno drevo – in ko je treščilo na tla, 
je grozovito zaropotalo. To drevo je padlo bližje in tokrat nista 
bila globoko zatopljena v bitko volje, zamaskirane v pouk. Oba 
sta ga slišala, oba sta slišala živčno krakanje vran, ki je sledilo, 
in oba sta zaznala dejstvo, da je to drevo padlo blizu njihovega 
tabora.

Susannah je dotlej zrla v smer, od koder se je zaslišal hrup, 
zdaj pa se je s široko razprtimi očmi, polnimi groze, obrnila 
nazaj k revolverašu. »Eddie!« je dahnila.

Iz globoke zelene širjave gozda za njima se je razlegel krik 
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– neskončen besen krik. Padlo je novo drevo, nato še eno. 
Zvoki, ki so se ob tem porajali, so spominjali na obstreljevanje z 
minometi. Suh les, je pomislil revolveraš. Mrtva drevesa.

»Eddie!« Tokrat je zakričala. »Pojma nimam, kaj to je, vendar 
je blizu Eddieja!« Roke so ji zletele h kolesom invalidskega 
vozička in jih začele mukoma vrteti.

»Ni časa za to.« Roland jo je zgrabil pod pazduhama in jo 
potegnil kvišku. Večkrat jo je že nosil – oba sta jo nosila – kadar 
je bil teren preveč razoran za invalidski voziček, toda vsakič 
znova je osupnila nad njegovo neverjetno, neusmiljeno hitrostjo. 
Ravnokar je bila še v vozičku, izdelku, kupljenem jeseni 1962 v 
najimenitnejši trgovini z medicinskimi pripomočki v New York 
Cityju. V naslednjem trenutku pa je kot navijačica že negotovo 
sedela na Rolandovih ramenih, se ga z mišičastimi stegni 
oklepala okoli vratu, on pa jo je z rokami nad glavo čvrsto 
držal čez križ. Z njo vred se je pognal v tek in njegovi škornji 
so zatopotali med kolesnicama njenega invalidskega vozička, po 
zemlji, nastlani z iglicami.

»Odetta!« je zaklical in se v tem trenutku napetosti vrnil k 
imenu, pod katerim jo je spoznal. »Pazi, da ne izgubiš pištole! 
Za nič na svetu je ne izgubi!«

Zdaj je na vso moč tekel med drevesi. Bolj ko so se Rolandovi 
koraki daljšali, bolj so se jima čez obraz izrisovali gibljivi 
mozaiki iz senčnate čipke in svetlih ogrlic iz sončnih lis. Zdaj 
sta tekla po klancu navzdol. Susannah je dvignila levo roko in 
odsunila vejo, ki jo je hotela pomesti z revolveraševih ramen. 
V istem trenutku je povesila desno roko in se oklenila ročaja 
njegovega starodavnega revolverja.

Slaba dva kilometra, je pomislila. Koliko časa je potrebnega, da 
preteče to razdaljo? Kako dolgo bo lahko takole dirjal? Ne dolgo, 
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tudi če se mu na teh drsečih iglicah uspe obdržati na nogah … 
mogoče pa predolgo. Naj bo z njim vse v redu, Gospod – naj bo z 
mojim Eddiejem vse v redu.

In kot v odgovor je zaslišala, kako je nevidna zver spet 
zarjovela. Tisti vseobsegajoči zvok je bil podoben zvoku nevihte. 
Donenju pogube.

2

Bil je največje bitje v gozdu, ki se je nekoč imenoval Veliki 
zahodni gozd, in tudi najstarejše. Vsi tisti orjaški bresti, ki jih 
je Roland opazil spodaj v dolini, so bili podobnim bilkam, ki 
silijo iz tal, ko je iz mračnih, neznanih daljav Zunanjega sveta 
kot okruten, begav kralj prilomastil medved.

Nekoč je v Zahodnem gozdu živelo Staro ljudstvo (Roland 
je v zadnjih tednih vsake toliko najdeval prav ostanke njihove 
zapuščine), a naposled so odšli v strahu pred ogromnim, 
nesmrtnim medvedom. Ko so ugotovili, da na tem novem 
območju, kamor so prišli, niso sami, so ga sicer poskusili ubiti, a 
njihove puščice so ga samo razbesnele, niso pa ga resneje ranile. 
Poleg tega njega ni begalo vprašanje, od kod izvirajo njegove 
muke, tako kot se je dogajalo drugim zverem v gozdu – celo 
divjim mačkam, ki so se kotile po brlogih v peščenih sipinah 
na zahodu. Ne; vedel je, ta medved, od kod puščice. Vedel. In 
za vsako puščico, ki mu je pustila sled na koži pod oguljenim 
kožuhom, je vzel tri, štiri, včasih celo še več pripadnikov Starega 
ljudstva. Otroke, če je le mogel, sicer pa ženske. Njihove 
bojevnike je zaničeval in to je bila, ob že siceršnjem ponižanju, 
le še sol na rano.


