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Rozdzia  pierwszy

Klub Katów Hadesa
Austin, Teksas

Ky

— Kolumbijczycy dostarcz  bro  w przysz ym tygodniu. Po nieuda-
nym przej ciu gangów ulicznych przez religijnych wirów, te znów
s  po naszej stronie. Ma o licz ce si  kluby nie wchodz  nam w drog
i nic nie wiadomo o jakichkolwiek problemach z Diablo.

— Dobrze — zamiga  Styx, prezes klubu, a ja obrzuci em wzro-
kiem braci siedz cych dooko a sto u. — Wystarczy tych tragedii.
Dobrze b dzie na chwil  odsapn .

Cztery tygodnie min y, odk d zdradzi  nas kret. Tak si  z o y o,
e ów kret by  pierdolonym nast pc  proroka pewnej pojebanej

sekty religijnej. Sekty, która wi zi a Mae, dam  Styxa, od pocz tku
jej ycia. Ta pojebana sekta molestowa a Mae, kiedy by a dzieckiem
— i to wszystko w imi  Boga. Rider, kret, alias brat Kain, by  pio-
chem, udawa  Kata przez ca e pi  lat. Skurwiel zbiera  informacje
dla sekty swojego wujka, ucz c si  handlu broni , tak by mogli
przej  nasze terytorium i zdoby  rodki na finansowanie swojej
por banej spo eczno ci. Ale Rider dosta  obsesji na punkcie Mae,
ukrad  j  Styxowi — du y, kurwa, b d — prawie ukrzy owa  go
z m ciwo ci — kolejny, kurwa, du y b d — i uciek  z powrotem
do swojej sekty, zabieraj c Mae ze sob .
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Styx, oszala y ze z o ci z powodu utraty swojej suki, zmobilizowa
po udniowe oddzia y klubu i uzbrojeni po z by, przypu cili my atak
na sekt , rozrywaj c na strz py rz dz cych ni  ciuli zwanych „apo-
sto ami Zakonu”, wpakowali my kulk  w g ow  proroka i odzyskali-
my w asno  Styxa… wraz z dwiema jej przyjació kami. Jedna blon-

dyna, druga brunetka. Obydwie zajebiste ale ta blondyna, niech to
szlag, rasowa dupa. Stawa  mi na sam  my l o jej wielkich cyckach
i pe nych wargach.

Jednak totalnie szurni ta. By a hardcorow  religijn  wirusk  i nie
zapowiada o si , e pr dko mi obci gnie. Ja pierdol , mój kutas
musia by by  poz acanym, po wi conym przez proroka krucyfiksem,
ebym móg  si  wedrze  do jej doskona ej cipki. A to z pewno ci

by  pierdolony wi ty Graal w ród s odkich cipek.
Rider/prorok Kain — ta pizda — zwia , ale zrównali my tamto

miejsce z ziemi , tylko kobiety i dzieci usz y z yciem. Nie grozi a nam
akcja odwetowa ze strony adnych aposto ów. Wszystko zatem wró-
ci o do normy. Có , mo e pomijaj c jedynie fakt, e w mieszkaniu
Styxa na górze ukrywa y si  dwie wi toszki i adna z nich nie chcia a
stamt d wyj .

Moj  uwag  zwróci o g o ne kaszlni cie i odwróci em g ow  w kie-
runku Styxa. Patrzy  na mnie gniewnym wzrokiem, wymachuj c
r kami — potrzebowa  mnie, ebym t umaczy . Prezes klubu i zara-
zem mój najlepszy przyjaciel nie mówi  — s ynny Milcz cy Kat. A ja
by em jego g osem, ludzie wiedzieli, e mog em gada  i gada … I e
kawa  ze mnie zajebistego go cia. O tak. Jestem, cholera, bliski idea u.
Wyrze biony, wysoki, fajne w osy, adna twarz… i mam wielkiego
kutasa. Tak jak powiedzia em, prawie, kurwa, idea .

Skin em brod , daj c Styxowi znak, eby miga . Zna em te  j zyk
migowy. Je li si  dorasta razem z bratem, który jest niemow , trzeba
si  tego gówna szybko nauczy .

— Co  jeszcze? — zamiga  Styx, a ja wypowiedzia em jego pyta-
nie do braci.
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Tank — ysy, wydziarany, by y cz onek ruchu nazistowskiego —
podniós  r k . Uwaga wszystkich skupi a si  na nim.

— S ysza em co nieco od starego kumpla z Ku Klux Klanu.
Styx pochyli  si  nad sto em, eby pos ucha .
— Co  si  dzieje. Zwo ali zebranie na tutejszym ranczu. Takie

zebrania odbywaj  si  dwa razy w roku, to jest nieplanowane.
— Co to mo e oznacza ? — spyta em.
Tank wzruszy  ramionami.
— Wszystko. Pow sz  troch  i si  dowiem. O ile mi wiadomo,

nie szykuje si  zwolnienie warunkowe adnej z grubych ryb.
— Mo e chodzi  o odwet na nas? Styx sprz tn  ich od cholery

w starej stodole, my torturowali my i zabili my jednego z nich w na-
szej szopie. Mo liwe, eby senator Collins powiedzia  im, e go szan-
ta ujemy? — spyta  Bull, nasz wielki Samoa czyk z wytatuowan
twarz .

Tank westchn  i rozsiad  si  na krze le.
— Mo liwe. Je li tak, musimy to wiedzie , zanim zrobi  co

g upiego.
Styx przyjrza  si  Tankowi i pstrykn  na mnie palcami, ebym

t umaczy .
— Mo esz poszpera . Wiem, e masz problem z bia  supremacj .

Chcemy trzyma  ciebie i Pi kn  z dala od tego gówna. Czy to, e
zaczniesz niucha , nie przysporzy ci zbyt wielu problemów?

Tank milcza  przez chwil , spogl daj c w stó , po czym potrz sn
g ow  i powiedzia :

— Niee, to musz  by  ja. Nikt inny nic od nich nie wyci gnie.
Mo e i ju  do nich nie nale , ale w ich oczach ju  na zawsze pozo-
stan  jednym z nich.

Styx skin  g ow  i spojrza  na Bulla.
— Nie odst puj go nawet na krok, jasne? Chod  za nim wsz dzie.

Zobaczcie, czego b dziecie mogli si  dowiedzie .
Tank z Bullem przytakn li na zgod .
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Przesun em wzrokiem wzd u  sto u, spogl daj c w oczy ka demu
z braci: Tankowi, Bullowi, Smilerowi, AK, Vikingowi i naszemu klu-
bowemu, wierc cemu si  na ko cu, wytatuowanemu psycholowi
— Flame’owi.

— Jeszcze co ? — spyta em. Bracia pokr cili g owami.
Styx uniós  m otek i uderzy  nim w stó , daj c znak, e ko ció

dobieg  ko ca. Skoczy em na nogi, klasn em w d onie i u miech-
n em si .

— Chod my si  nawali . Dzi  wieczorem w klubie jest wi cej cip,
ni  jestem w stanie przerobi . Mam tylko dziesi  palców i jednego
gigantycznego fiuta, wszystkich ich nie zadowol !

Rozleg  si  chóralny miech i wszyscy bracia pospieszyli do baru,
eby wybra  sobie jak  dziwk  i co  do picia. Flame wyszed  tylnym

wyj ciem z no em w d oni, eby bawi  si  w stró uj cego psa, jak to
czyni  od kilku tygodni.

Gdy pokój by  ju  pusty, podszed em do Styxa i klepn em go
w plecy.

— Przy czysz si  do nas dzi  wieczorem bracie?
Styx pokr ci  g ow , a jego ciemne w osy opad y mu na oczy.
— Ja-jad  na prz-rzeja d k  z Mae.

artobliwie zagwizda em nisko.
— Kurwa, stary, znów? Zosta , napij si , najeb. Nie musisz spie-

prza  ze swoj  suk  za ka dym razem, kiedy imprezujemy.
Styx zmierzy  mnie gniewnym wzrokiem.
— M-Mae z-za ch-choler  nie je-jest gotowa, e- eby poradzi

so-obie z tym g-gównem. Wci  si  u-uczy, ja-jak w tym wiecie
fu-funkcjonowa . To dla nie-niej zbyt wiele.

Styx mówi  o tym, e Mae nie zna a wiata poza spo eczno ci .
Wiod a tam staro wieckie, puryta skie ycie. Wci  si  dostosowy-
wa a do ycia poza spo eczno ci , a Styx powoli j  uczy .

— OK — westchn em, gdy Styx si gn  do kieszeni i wyj  z niej
kluczyki do swojego harleya. Nagle przysz o mi do g owy pytanie.
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— Jeste  w gumie, kiedy pukasz Mae, co? Zapowiada si  tu niez e
gówno i nie potrzebujemy wi cej problemów.

Styx si  wyprostowa  i spojrza  na mnie gwa townie. Zrozumia-
em, nikt nie mia  prawa mówi  le o Mae i nigdy nie by a proble-
mem. Skurwiel szala  na punkcie tej suki. By a cholernie seksowna
— d ugie, czarne w osy i ol niewaj ce, wilcze oczy, na punkcie których
brat mia  bzika. Styx mia  obsesj  na jej punkcie. y  dla niej i by ,
kurwa, gotów dla niej umrze . Nie by o mowy, ebym kiedykolwiek
mia  si  tak zachowywa  w stosunku do jakiej  cipki.

Cipy zosta y stworzone po to, eby je porz dnie liza  i ostro ru-
cha  — nie eby je wielbi .

Unios em r ce, zrobi em krok w ty .
— Hej, chc  tylko wiedzie , czy ma y Styx nie zacznie mi si  pl -

ta  pod nogami. Nie jestem jeszcze gotowy, eby zosta  wujkiem,
a przy takiej ilo ci ruchania po prostu si  upewniam.

Styx wzruszy  ramionami, ignoruj c mnie, a ja zmru y em po-
dejrzliwie oczy.

— Nie zabezpieczasz si , je opie?
Styx zacisn  szcz k  i powiedzia :
— Nie-nie. A je-je li zajdzie w ci , to dobrze. Chc  po-posi

suk  na ka-ka dy sposób. Chc , e- eby urodzi a moje dzie-dziecko.
Otworzy em usta, odrzuci em g ow  do ty u i roze mia em si .
— Kurwa, Styx! Chcesz j  zapyli  przed lubem. Wzi e  sobie

ksi niczk  z jakiej  ekstremistycznej sekty religijnej, zrobi e  z niej
dam  prezesa Katów, co czyni j  jedn  z najwa niejszych suk pod
tym dachem, i jeszcze na koniec mo liwe, e zapylisz j , zanim w o y
obr czk  na palec.

Oczy Styxa zmru y y si , a jego twarz pozosta a zupe nie spokojna,
co da o mi jeszcze wi kszy powód do miechu.

— Brawo, stary, zas ugujesz na to, eby nosi  wizerunek diab a na
plecach. Kompletnie zdeprawowa e  suk ! Je li jeszcze nie by a na
prostej drodze do piek a, to teraz trafi tam z pewno ci !
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Styx rzuci  si  w moim kierunku z zaci ni t  pi ci  dok adnie
w chwili, kiedy rozleg o si  pukanie do drzwi. Sekund  pó niej do
rodka zajrza a Mae, a Styx nieco si  cofn , rzucaj c mi wkurwione

spojrzenie mówi ce, e zap ac  za ten komentarz pó niej.
— Cze , Ky — przywita a si  Mae, jak zawsze wytwornie i grzecz-

nie tym swoim dziwnym, staro wieckim akcentem, i podesz a do Styxa.
Ten wyci gn  do niej r k , wzi  j  w ramiona, zacisn  d o  na jej
w osach, przywar  ustami do jej ust i za jej plecami pokaza  mi rod-
kowy palec.

Facet szala  na punkcie tej suki, jeszcze zanim porwa  j  Rider,
ale odk d j  odzyska , uczyni  j  swoj  w asno ci , wr czy  jej katan
ze swoim nazwiskiem na plecach i nawet na sekund  nie spuszcza
jej z oka. W a ciwie to tyle czasu sp dzali zamkni ci w jego pokoju, e
by em pewien, i  wi cej czasu sp dza  na ruchaniu ni  na oddychaniu.

— No có , poniewa  dzi ki wam sytuacja sta a si  do  niezr czna,
pójd  si  nar ba  — powiedzia em sarkastycznie, przeciskaj c si
obok nich, gdy Styx j kn  i zacz  przyciska  Mae do sto u.

Zostawiwszy Mae i Styxa samych, wszed em do baru i od razu
ruszy em w kierunku kandydata obs uguj cego wodopój. Zanim jesz-
cze zd y em usi , w d o  wetkni to mi szklaneczk  jacka.

AK i Smiler usiedli obok mnie. AK z mojej prawej, Smiler z lewej.
AK obserwowa  Vikinga, który obrabia  dwie dziwki, i mia  si  z jego
farta, a Smiler, jak zwykle, siedzia  ponury niczym chmura gradowa.

Podeszli do nas Tank z Pi kn . Tank, by y cz onek ruchu rasi-
stowskiego, i Pi kna, jego seksowna, jasnow osa dama — zasadniczo
nasza klubowa matka.

— Hej, skarbie, co u ciebie? — spyta a Pi kna, ca uj c mnie
w policzek.

— OK. Jeszcze lepiej b dzie za godzin , kiedy dzi ki jackowi b d
widzia  ci  podwójnie i kiedy b d  le a  pod dwiema li cymi si
bli niaczkami.

Pi kna pokr ci a g ow  ze zdumienia, gdy AK z aprobat  tr ci  si
ze mn  szklank .
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— Co u Maddie i Lilah? Zdoby y si  ju  na odwag , eby zej
na dó ?

Pokr ci em g ow .
— Niee, cho  wola bym, eby ta cycata blondyna zdoby a si  na

odwag  i mi obci gn a. Zastanawiam si , jakby to by o poczu  te jej
grube wargi na swoim fiucie.

— Ky! — krzykn a poirytowana Pi kna. — Nie potrafisz odpo-
wiedzie  na pytanie bez nawi zania do seksu!

— Kurwa, uspokój si , suko. Nie, nie wysz y jeszcze ze swojego
mieszkania. Wci  tam siedz , s dz c, e jeste my lud mi diab a,
którzy chc  zaci gn  ich puryta skie dupy do piek a.

AK za mia  si  i wzruszy  ramionami.
— I zbytnio si  nie myl .
Pi kna westchn a i spojrza a na drzwi prowadz ce do ich

mieszkania.
— Biedactwa. Mo ecie sobie wyobrazi , jak to jest? Zosta  wyrwa-

nym z jedynego wiata, jaki znacie, i wyl dowa  akurat w miejscu
takim jak to. Musz  by  przera one.

Wzruszy em ramionami.
— Mae sobie poradzi a, a by a sama. Musz  tylko, kurwa, by

twarde.
Pi kna spojrza a mi w oczy, zmru y a powieki i zacisn a usta.
— Mae sama postanowi a zostawi  t  pojeban  sekt . Chcia a

stamt d uciec. Te dwie suczki na górze by y molestowane przez ca e
swoje ycie, ale nigdy nie chcia y odej . Nagle zjawiacie si  wy,
miotaj c ogniem z karabinów, zabijacie cz owieka, którego uwa aj
za boga, wbrew ich woli wieziecie je tutaj i to w dodatku w vanie
bez okien, jak gwa ciciele, i oczekujecie, e do tego przywykn . —
Pi kna rozgada a si  na dobre. — Te dwie nigdy nie zrozumiej
takiego ycia. Nie nadaj  si  do ycia poza prawem. Pytanie tylko, co
si  z nimi stanie, je li nas opuszcz ? Dok d, kurwa, pójd ? Co zrobi ?

Nikt z nas nic nie powiedzia . Gdyby te dwie odesz y, Mae by si
za ama a, a Styx tak po prostu by do tego nie dopu ci . Jak na razie,
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w zamkni ciu czy nie, dwie suczki mia y zosta  z nami. Bez dyskusji.
A ja nie narzeka em. Je li to oznacza o, e czasem mog em rzuci
okiem na najseksowniejsz  suk , jak  kiedykolwiek widzia em, nie
mia em nic przeciwko temu, nawet je li by a stukni ta!

Dobieg  nas wysoki chichot i gdy spojrza em za Tanka i Pi kn ,
ujrza em zbli aj ce si  do nas szybkim krokiem Tiff i Jules — moje
ulubione dziwki, s ynne li ce si  bli niaczki. Te dwie suki wszystko
robi y razem, ale naprawd  wszystko. Je li doda  do tego jeszcze
mnie, no có , to oznacza o zajebist  zabaw .

— Ky, kochanie — zapiszcza a z roze mian  twarz  Tiff.
Pi kna westchn a z irytacj , przywróci a oczami i poklepa a Tanka

po klatce piersiowej.
— Czas na nas, kochanie.
Tank da  r k  znak na po egnanie, AK ze Smilerem ruszyli wol-

nym krokiem w kierunku grupki ludzi przy stole bilardowym. Wyci -
gn em r ce, przyci gn em dwie jasnow ose suki do swojej piersi
i j kn em, gdy Jules od razu po o y a d o  na moim rozporku, pocie-
raj c ni  mojego sztywnego kutasa.

Tiff zbli y a usta do mojego ucha i szepn a:
— Masz ochot  na odrobin  zabawy, kotku? Jeste my naprawd

napalone.
Z apa em jej d o , po o y em na d oni Tiff i odszepn em:
— Czy te twarde dwadzie cia pi  centymetrów mówi ci, e mam

ochot ?
Spro na suka obliza a swoje czerwone usta i zacz a prowadzi

mnie od sto ka przy barze w kierunku korytarza prowadz cego do
mojego pokoju. Nie min o dziesi  minut, a le a em rozpostarty na
plecach. Tiff uje d a a mojego kutasa, a Jules moj  twarz.

Kurwa, kocham swoje ycie!
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