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Prolog

Styx
Klub Katów, Austin, Teksas

W wieku dwunastu lat

— Kurwa. Widzia e  te cycki?
Spojrza em na drugi koniec podwórka, eby sprawdzi , kogo

wskazywa  Ky. Jaka  klubowa blond dziwka siedzia a mojemu ojcu
na kolanach.

— W a nie tak  suk  po lubi . Wysok  blondyn , gor c ,
z ogromnymi cycami. — Wzruszy  ramionami. — To znaczy —
o ile si  o eni . Jeszcze nie jestem pewien, czy do ko ca ycia chc
mie  tak  kul  u nogi. Chc  kogo  nieskomplikowanego, adnej
wariatki, adnej przylepy. I suka musi ssa  mi fiuta, gdy jej,
kurwa, ka .

Za mia em si  i pokr ci em g ow . On zawsze taki by .
— A ty? — zapyta , u miechaj c si  cholernie arogancko.
— Czarnow os . O jasnej skórze i wilczych, jasnoniebieskich

oczach — zamiga em.
U miech Kylera natychmiast znikn . Mój przyjaciel drama-

tycznie odrzuci  g ow  w ty .
— Aaach! Nie zaczynaj znowu!
— Przecie  ja tylko odpowiedzia em, kurwa, na twoje pytanie.

I w a nie j  po lubi . Suk  o wilczych oczach, któr  widzia em za
ogrodzeniem — zamiga em.
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„Z ni  by bym w stanie rozmawia , dupku. Wiesz, co to dla
mnie oznacza?” — chcia em doda , ale… tego nie zrobi em.

— Có , to ycz  powodzenia w poszukiwaniach, Styx. Nadal je-
stem przekonany, e po prostu w  zaatakowa  ci  w tej wysokiej
trawie i to wszystko by o, kurwa, halucynacj .

— O czym gadacie, kutasy?
Mój stary stan  przed nami. Na ca ej szyi mia  malinki, a usta

umazane czerwon  szmink  nowej suki.
— O lubie — powiedzia  Ky.
Mój ojciec zmarszczy  brwi.
— Lepiej nie ze sob  nawzajem. Pieprzone cioty nie s  mile wi-

dziane w moim klubie.
— Taaa — rzuci  oschle Ky. — Nie mog  zapomnie  smaku na

wpó  twardego fiuta Styxa w moich ustach. Smakuje jak czekolada.
Mój ojciec uderzy  Kylera w eb.
— Au ! — sykn  i uniós  r k , gdy mój stary ponownie si

zamachn . — Uspokój si , do chuja. W a nie mówi em, e podoba
mi si  ta klubowa dziwka, której wk ada e  j zyk do gard a. Jest
ostra. Ma niez e cycki. I tak dalej.

— Tak? — Mój ojciec wzruszy  ramionami. — Dzisiaj z ni
sko cz . Potem mo esz bra  jej dup , ile chcesz. — Za mia  si . —
O ile twój fiut jest wystarczaj co du y, by wype ni  jej dziur .

Ky u miechn  si  i uniós  brwi.
— Bardzo du y, prezesie. I ona si  o tym dowie, gdy sprawi , e

zacznie krzycze .
Mój stary skupi  na mnie wzrok.
— A ty? Kogo po lubi mój u omny syn niemowa?
Popatrzy em na tego skurwiela twardym wzrokiem i gówno od-

powiedzia em na jego pytanie.
— Wilcze oczy — odpar  Ky. Zgromi em wzrokiem tego chuja,

ale on tylko pu ci  do mnie oko i wytkn  j zyk. Wiedzia , e przez
niego b d  mie  teraz przesrane.
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— Nie znowu — odezwa  si  ojciec. — Nie tylko mam u omne-
go syna, ale te  takiego, który ma obsesj  na punkcie jakiej  ma ej
dziwki, któr  wytrzasn  nie wiadomo sk d. — Pokr ci  g ow  i na-
chyli  si . — Powiem wam, skurwiele, jedno: nigdy si  nie e cie.
To by  mój najwi kszy b d. — Wycelowa  we mnie palcem. —
Twoja matka by a dziwk , a kiedy odesz a z t  mend  od Diablo,
by em w ko cu, kurwa, wolny. Mam ka d  cipk , której zapragn .
To zaleta bycia prezesem najbardziej zajebistego klubu motocy-
klowego, jaki ten kraj kiedykolwiek widzia . — Znowu na mnie
spojrza . A potem skurwiel odszed  do ojca Kylera i swojej dziwki
na ten wieczór, miej c si .

— Styx… — zanim Ky co  powiedzia , zerwa em si  z miejsca
i ruszy em w stron  wyj cia. By em wkurwiony. — Styx! —
krzykn  g o niej Ky. — Ja tylko lecia em z tob  w chuja, bracie!

Ale ja w odpowiedzi tylko pokaza em mu rodkowy palec. I sze-
d em tak, dopóki nie znikn em za rogiem. Kiedy nie móg  mnie
zobaczy , opu ci em r k . Spojrza em na mural Hadesa i Persefony,
który zdobi  nasz klub. Podszed em bli ej i popatrzy em na Persefon .
Suka mia a d ugie czarne w osy i jasnoniebieskie oczy… Wilcze
oczy — tak jak suka za ogrodzeniem.

Ona by a prawdziwa.
Wiedzia em o tym.
Patrzy em na Persefon  — idealne odwzorowanie tego, jak Wil-

cze Oczy wygl da aby, gdyby by a starsza — i wiedzia em, e ni-
czego sobie nie wyobrazi em. Widzia em j  — by a zap akana,
mia a blad  skór , ciemne w osy, niebieskie oczy, a na sobie pie-
przon  sukni  amiszki. I kiedy patrzy em na Persefon  i Hadesa
— skurwiel wygl da  jak ja — wiedzia em, e kiedy  j  znajd .

Bo z ni  rozmawia em…
Z suk  o wilczych oczach…
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