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Rozdziaï pierwszy
Klub Katów Hadesa
Austin, Teksas
Ky

— Kolumbijczycy dostarczÈ broñ w przyszïym tygodniu. Po nieudanym przejÚciu gangów ulicznych przez religijnych Ăwirów, te znów
sÈ po naszej stronie. Maïo liczÈce siÚ kluby nie wchodzÈ nam w drogÚ
i nic nie wiadomo o jakichkolwiek problemach z Diablo.
— Dobrze — zamigaï Styx, prezes klubu, a ja obrzuciïem wzrokiem braci siedzÈcych dookoïa stoïu. — Wystarczy tych tragedii.
Dobrze bÚdzie na chwilÚ odsapnÈÊ.
Cztery tygodnie minÚïy, odkÈd zdradziï nas kret. Tak siÚ zïoĝyïo,
ĝe ów kret byï pierdolonym nastÚpcÈ proroka pewnej pojebanej
sekty religijnej. Sekty, która wiÚziïa Mae, damÚ Styxa, od poczÈtku
jej ĝycia. Ta pojebana sekta molestowaïa Mae, kiedy byïa dzieckiem
— i to wszystko w imiÚ Boga. Rider, kret, alias brat Kain, byï Ăpiochem, udawaï Kata przez caïe piÚÊ lat. Skurwiel zbieraï informacje
dla sekty swojego wujka, uczÈc siÚ handlu broniÈ, tak by mogli
przejÈÊ nasze terytorium i zdobyÊ Ărodki na finansowanie swojej
porÈbanej spoïecznoĂci. Ale Rider dostaï obsesji na punkcie Mae,
ukradï jÈ Styxowi — duĝy, kurwa, bïÈd — prawie ukrzyĝowaï go
z mĂciwoĂci — kolejny, kurwa, duĝy bïÈd — i uciekï z powrotem
do swojej sekty, zabierajÈc Mae ze sobÈ.
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Styx, oszalaïy ze zïoĂci z powodu utraty swojej suki, zmobilizowaï
poïudniowe oddziaïy klubu i uzbrojeni po zÚby, przypuĂciliĂmy atak
na sektÚ, rozrywajÈc na strzÚpy rzÈdzÈcych niÈ ciuli zwanych „apostoïami Zakonu”, wpakowaliĂmy kulkÚ w gïowÚ proroka i odzyskaliĂmy wïasnoĂÊ Styxa… wraz z dwiema jej przyjacióïkami. Jedna blondyna, druga brunetka. Obydwie zajebiste ale ta blondyna, niech to
szlag, rasowa dupa. Stawaï mi na samÈ myĂl o jej wielkich cyckach
i peïnych wargach.
Jednak totalnie szurniÚta. Byïa hardcorowÈ religijnÈ ĂwiruskÈ i nie
zapowiadaïo siÚ, ĝe prÚdko mi obciÈgnie. Ja pierdolÚ, mój kutas
musiaïby byÊ pozïacanym, poĂwiÚconym przez proroka krucyfiksem,
ĝebym mógï siÚ wedrzeÊ do jej doskonaïej cipki. A to z pewnoĂciÈ
byï pierdolony ĂwiÚty Graal wĂród sïodkich cipek.
Rider/prorok Kain — ta pizda — zwiaï, ale zrównaliĂmy tamto
miejsce z ziemiÈ, tylko kobiety i dzieci uszïy z ĝyciem. Nie groziïa nam
akcja odwetowa ze strony ĝadnych apostoïów. Wszystko zatem wróciïo do normy. Cóĝ, moĝe pomijajÈc jedynie fakt, ĝe w mieszkaniu
Styxa na górze ukrywaïy siÚ dwie ĂwiÚtoszki i ĝadna z nich nie chciaïa
stamtÈd wyjĂÊ.
MojÈ uwagÚ zwróciïo gïoĂne kaszlniÚcie i odwróciïem gïowÚ w kierunku Styxa. Patrzyï na mnie gniewnym wzrokiem, wymachujÈc
rÚkami — potrzebowaï mnie, ĝebym tïumaczyï. Prezes klubu i zarazem mój najlepszy przyjaciel nie mówiï — sïynny MilczÈcy Kat. A ja
byïem jego gïosem, ludzie wiedzieli, ĝe mogïem gadaÊ i gadaÊ… I ĝe
kawaï ze mnie zajebistego goĂcia. O tak. Jestem, cholera, bliski ideaïu.
Wyrzeěbiony, wysoki, fajne wïosy, ïadna twarz… i mam wielkiego
kutasa. Tak jak powiedziaïem, prawie, kurwa, ideaï.
SkinÈïem brodÈ, dajÈc Styxowi znak, ĝeby migaï. Znaïem teĝ jÚzyk
migowy. JeĂli siÚ dorasta razem z bratem, który jest niemowÈ, trzeba
siÚ tego gówna szybko nauczyÊ.
— CoĂ jeszcze? — zamigaï Styx, a ja wypowiedziaïem jego pytanie do braci.
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Tank — ïysy, wydziarany, byïy czïonek ruchu nazistowskiego —
podniósï rÚkÚ. Uwaga wszystkich skupiïa siÚ na nim.
— Sïyszaïem co nieco od starego kumpla z Ku Klux Klanu.
Styx pochyliï siÚ nad stoïem, ĝeby posïuchaÊ.
— CoĂ siÚ dzieje. Zwoïali zebranie na tutejszym ranczu. Takie
zebrania odbywajÈ siÚ dwa razy w roku, to jest nieplanowane.
— Co to moĝe oznaczaÊ? — spytaïem.
Tank wzruszyï ramionami.
— Wszystko. PowÚszÚ trochÚ i siÚ dowiem. O ile mi wiadomo,
nie szykuje siÚ zwolnienie warunkowe ĝadnej z grubych ryb.
— Moĝe chodziÊ o odwet na nas? Styx sprzÈtnÈï ich od cholery
w starej stodole, my torturowaliĂmy i zabiliĂmy jednego z nich w naszej szopie. Moĝliwe, ĝeby senator Collins powiedziaï im, ĝe go szantaĝujemy? — spytaï Bull, nasz wielki Samoañczyk z wytatuowanÈ
twarzÈ.
Tank westchnÈï i rozsiadï siÚ na krzeĂle.
— Moĝliwe. JeĂli tak, musimy to wiedzieÊ, zanim zrobiÈ coĂ
gïupiego.
Styx przyjrzaï siÚ Tankowi i pstryknÈï na mnie palcami, ĝebym
tïumaczyï.
— Moĝesz poszperaÊ. Wiem, ĝe masz problem z biaïÈ supremacjÈ.
Chcemy trzymaÊ ciebie i PiÚknÈ z dala od tego gówna. Czy to, ĝe
zaczniesz niuchaÊ, nie przysporzy ci zbyt wielu problemów?
Tank milczaï przez chwilÚ, spoglÈdajÈc w stóï, po czym potrzÈsnÈï
gïowÈ i powiedziaï:
— Niee, to muszÚ byÊ ja. Nikt inny nic od nich nie wyciÈgnie.
Moĝe i juĝ do nich nie naleĝÚ, ale w ich oczach juĝ na zawsze pozostanÚ jednym z nich.
Styx skinÈï gïowÈ i spojrzaï na Bulla.
— Nie odstÚpuj go nawet na krok, jasne? Chodě za nim wszÚdzie.
Zobaczcie, czego bÚdziecie mogli siÚ dowiedzieÊ.
Tank z Bullem przytaknÚli na zgodÚ.

13

Kup książkę

Poleć książkę

Tillie Cole

PrzesunÈïem wzrokiem wzdïuĝ stoïu, spoglÈdajÈc w oczy kaĝdemu
z braci: Tankowi, Bullowi, Smilerowi, AK, Vikingowi i naszemu klubowemu, wiercÈcemu siÚ na koñcu, wytatuowanemu psycholowi
— Flame’owi.
— Jeszcze coĂ? — spytaïem. Bracia pokrÚcili gïowami.
Styx uniósï mïotek i uderzyï nim w stóï, dajÈc znak, ĝe koĂcióï
dobiegï koñca. Skoczyïem na nogi, klasnÈïem w dïonie i uĂmiechnÈïem siÚ.
— Choděmy siÚ nawaliÊ. DziĂ wieczorem w klubie jest wiÚcej cip,
niĝ jestem w stanie przerobiÊ. Mam tylko dziesiÚÊ palców i jednego
gigantycznego fiuta, wszystkich ich nie zadowolÚ!
Rozlegï siÚ chóralny Ămiech i wszyscy bracia pospieszyli do baru,
ĝeby wybraÊ sobie jakÈĂ dziwkÚ i coĂ do picia. Flame wyszedï tylnym
wyjĂciem z noĝem w dïoni, ĝeby bawiÊ siÚ w stróĝujÈcego psa, jak to
czyniï od kilku tygodni.
Gdy pokój byï juĝ pusty, podszedïem do Styxa i klepnÈïem go
w plecy.
— PrzyïÈczysz siÚ do nas dziĂ wieczorem bracie?
Styx pokrÚciï gïowÈ, a jego ciemne wïosy opadïy mu na oczy.
— Ja-jadÚ na prz-rzejaĝdĝkÚ z Mae.
¿artobliwie zagwizdaïem nisko.
— Kurwa, stary, znów? Zostañ, napij siÚ, najeb. Nie musisz spieprzaÊ ze swojÈ sukÈ za kaĝdym razem, kiedy imprezujemy.
Styx zmierzyï mnie gniewnym wzrokiem.
— M-Mae z-za ch-cholerÚ nie je-jest gotowa, ĝe-ĝeby poradziÊ
so-obie z tym g-gównem. WciÈĝ siÚ u-uczy, ja-jak w tym Ăwiecie
fu-funkcjonowaÊ. To dla nie-niej zbyt wiele.
Styx mówiï o tym, ĝe Mae nie znaïa Ăwiata poza spoïecznoĂciÈ.
Wiodïa tam staroĂwieckie, purytañskie ĝycie. WciÈĝ siÚ dostosowywaïa do ĝycia poza spoïecznoĂciÈ, a Styx powoli jÈ uczyï.
— OK — westchnÈïem, gdy Styx siÚgnÈï do kieszeni i wyjÈï z niej
kluczyki do swojego harleya. Nagle przyszïo mi do gïowy pytanie.
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— JesteĂ w gumie, kiedy pukasz Mae, co? Zapowiada siÚ tu niezïe
gówno i nie potrzebujemy wiÚcej problemów.
Styx siÚ wyprostowaï i spojrzaï na mnie gwaïtownie. Zrozumiaïem, nikt nie miaï prawa mówiÊ ěle o Mae i nigdy nie byïa problemem. Skurwiel szalaï na punkcie tej suki. Byïa cholernie seksowna
— dïugie, czarne wïosy i olĂniewajÈce, wilcze oczy, na punkcie których
brat miaï bzika. Styx miaï obsesjÚ na jej punkcie. ¿yï dla niej i byï,
kurwa, gotów dla niej umrzeÊ. Nie byïo mowy, ĝebym kiedykolwiek
miaï siÚ tak zachowywaÊ w stosunku do jakiejĂ cipki.
Cipy zostaïy stworzone po to, ĝeby je porzÈdnie lizaÊ i ostro ruchaÊ — nie ĝeby je wielbiÊ.
Uniosïem rÚce, zrobiïem krok w tyï.
— Hej, chcÚ tylko wiedzieÊ, czy maïy Styx nie zacznie mi siÚ plÈtaÊ pod nogami. Nie jestem jeszcze gotowy, ĝeby zostaÊ wujkiem,
a przy takiej iloĂci ruchania po prostu siÚ upewniam.
Styx wzruszyï ramionami, ignorujÈc mnie, a ja zmruĝyïem podejrzliwie oczy.
— Nie zabezpieczasz siÚ, jeïopie?
Styx zacisnÈï szczÚkÚ i powiedziaï:
— Nie-nie. A je-jeĂli zajdzie w ciÈĝÚ, to dobrze. ChcÚ po-posiÈĂÊ
sukÚ na ka-kaĝdy sposób. ChcÚ, ĝe-ĝeby urodziïa moje dzie-dziecko.
Otworzyïem usta, odrzuciïem gïowÚ do tyïu i rozeĂmiaïem siÚ.
— Kurwa, Styx! Chcesz jÈ zapyliÊ przed Ălubem. WziÈïeĂ sobie
ksiÚĝniczkÚ z jakiejĂ ekstremistycznej sekty religijnej, zrobiïeĂ z niej
damÚ prezesa Katów, co czyni jÈ jednÈ z najwaĝniejszych suk pod
tym dachem, i jeszcze na koniec moĝliwe, ĝe zapylisz jÈ, zanim wïoĝy
obrÈczkÚ na palec.
Oczy Styxa zmruĝyïy siÚ, a jego twarz pozostaïa zupeïnie spokojna,
co daïo mi jeszcze wiÚkszy powód do Ămiechu.
— Brawo, stary, zasïugujesz na to, ĝeby nosiÊ wizerunek diabïa na
plecach. Kompletnie zdeprawowaïeĂ sukÚ! JeĂli jeszcze nie byïa na
prostej drodze do piekïa, to teraz trafi tam z pewnoĂciÈ!
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Styx rzuciï siÚ w moim kierunku z zaciĂniÚtÈ piÚĂciÈ dokïadnie
w chwili, kiedy rozlegïo siÚ pukanie do drzwi. SekundÚ póěniej do
Ărodka zajrzaïa Mae, a Styx nieco siÚ cofnÈï, rzucajÈc mi wkurwione
spojrzenie mówiÈce, ĝe zapïacÚ za ten komentarz póěniej.
— CzeĂÊ, Ky — przywitaïa siÚ Mae, jak zawsze wytwornie i grzecznie tym swoim dziwnym, staroĂwieckim akcentem, i podeszïa do Styxa.
Ten wyciÈgnÈï do niej rÚkÚ, wziÈï jÈ w ramiona, zacisnÈï dïoñ na jej
wïosach, przywarï ustami do jej ust i za jej plecami pokazaï mi Ărodkowy palec.
Facet szalaï na punkcie tej suki, jeszcze zanim porwaï jÈ Rider,
ale odkÈd jÈ odzyskaï, uczyniï jÈ swojÈ wïasnoĂciÈ, wrÚczyï jej katanÚ
ze swoim nazwiskiem na plecach i nawet na sekundÚ nie spuszczaï
jej z oka. WïaĂciwie to tyle czasu spÚdzali zamkniÚci w jego pokoju, ĝe
byïem pewien, iĝ wiÚcej czasu spÚdzaï na ruchaniu niĝ na oddychaniu.
— No cóĝ, poniewaĝ dziÚki wam sytuacja staïa siÚ doĂÊ niezrÚczna,
pójdÚ siÚ narÈbaÊ — powiedziaïem sarkastycznie, przeciskajÈc siÚ
obok nich, gdy Styx jÚknÈï i zaczÈï przyciskaÊ Mae do stoïu.
Zostawiwszy Mae i Styxa samych, wszedïem do baru i od razu
ruszyïem w kierunku kandydata obsïugujÈcego wodopój. Zanim jeszcze zdÈĝyïem usiÈĂÊ, w dïoñ wetkniÚto mi szklaneczkÚ jacka.
AK i Smiler usiedli obok mnie. AK z mojej prawej, Smiler z lewej.
AK obserwowaï Vikinga, który obrabiaï dwie dziwki, i Ămiaï siÚ z jego
farta, a Smiler, jak zwykle, siedziaï ponury niczym chmura gradowa.
Podeszli do nas Tank z PiÚknÈ. Tank, byïy czïonek ruchu rasistowskiego, i PiÚkna, jego seksowna, jasnowïosa dama — zasadniczo
nasza klubowa matka.
— Hej, skarbie, co u ciebie? — spytaïa PiÚkna, caïujÈc mnie
w policzek.
— OK. Jeszcze lepiej bÚdzie za godzinÚ, kiedy dziÚki jackowi bÚdÚ
widziaï ciÚ podwójnie i kiedy bÚdÚ leĝaï pod dwiema liĝÈcymi siÚ
bliěniaczkami.
PiÚkna pokrÚciïa gïowÈ ze zdumienia, gdy AK z aprobatÈ trÈciï siÚ
ze mnÈ szklankÈ.
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— Co u Maddie i Lilah? Zdobyïy siÚ juĝ na odwagÚ, ĝeby zejĂÊ
na dóï?
PokrÚciïem gïowÈ.
— Niee, choÊ wolaïbym, ĝeby ta cycata blondyna zdobyïa siÚ na
odwagÚ i mi obciÈgnÚïa. Zastanawiam siÚ, jakby to byïo poczuÊ te jej
grube wargi na swoim fiucie.
— Ky! — krzyknÚïa poirytowana PiÚkna. — Nie potrafisz odpowiedzieÊ na pytanie bez nawiÈzania do seksu!
— Kurwa, uspokój siÚ, suko. Nie, nie wyszïy jeszcze ze swojego
mieszkania. WciÈĝ tam siedzÈ, sÈdzÈc, ĝe jesteĂmy luděmi diabïa,
którzy chcÈ zaciÈgnÈÊ ich purytañskie dupy do piekïa.
AK zaĂmiaï siÚ i wzruszyï ramionami.
— I zbytnio siÚ nie mylÈ.
PiÚkna westchnÚïa i spojrzaïa na drzwi prowadzÈce do ich
mieszkania.
— Biedactwa. Moĝecie sobie wyobraziÊ, jak to jest? ZostaÊ wyrwanym z jedynego Ăwiata, jaki znacie, i wylÈdowaÊ akurat w miejscu
takim jak to. MuszÈ byÊ przeraĝone.
Wzruszyïem ramionami.
— Mae sobie poradziïa, a byïa sama. MuszÈ tylko, kurwa, byÊ
twarde.
PiÚkna spojrzaïa mi w oczy, zmruĝyïa powieki i zacisnÚïa usta.
— Mae sama postanowiïa zostawiÊ tÚ pojebanÈ sektÚ. Chciaïa
stamtÈd uciec. Te dwie suczki na górze byïy molestowane przez caïe
swoje ĝycie, ale nigdy nie chciaïy odejĂÊ. Nagle zjawiacie siÚ wy,
miotajÈc ogniem z karabinów, zabijacie czïowieka, którego uwaĝajÈ
za boga, wbrew ich woli wieziecie je tutaj i to w dodatku w vanie
bez okien, jak gwaïciciele, i oczekujecie, ĝe do tego przywyknÈ. —
PiÚkna rozgadaïa siÚ na dobre. — Te dwie nigdy nie zrozumiejÈ
takiego ĝycia. Nie nadajÈ siÚ do ĝycia poza prawem. Pytanie tylko, co
siÚ z nimi stanie, jeĂli nas opuszczÈ? DokÈd, kurwa, pójdÈ? Co zrobiÈ?
Nikt z nas nic nie powiedziaï. Gdyby te dwie odeszïy, Mae by siÚ
zaïamaïa, a Styx tak po prostu by do tego nie dopuĂciï. Jak na razie,
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w zamkniÚciu czy nie, dwie suczki miaïy zostaÊ z nami. Bez dyskusji.
A ja nie narzekaïem. JeĂli to oznaczaïo, ĝe czasem mogïem rzuciÊ
okiem na najseksowniejszÈ sukÚ, jakÈ kiedykolwiek widziaïem, nie
miaïem nic przeciwko temu, nawet jeĂli byïa stukniÚta!
Dobiegï nas wysoki chichot i gdy spojrzaïem za Tanka i PiÚknÈ,
ujrzaïem zbliĝajÈce siÚ do nas szybkim krokiem Tiff i Jules — moje
ulubione dziwki, sïynne liĝÈce siÚ bliěniaczki. Te dwie suki wszystko
robiïy razem, ale naprawdÚ wszystko. JeĂli dodaÊ do tego jeszcze
mnie, no cóĝ, to oznaczaïo zajebistÈ zabawÚ.
— Ky, kochanie — zapiszczaïa z rozeĂmianÈ twarzÈ Tiff.
PiÚkna westchnÚïa z irytacjÈ, przywróciïa oczami i poklepaïa Tanka
po klatce piersiowej.
— Czas na nas, kochanie.
Tank daï rÚkÈ znak na poĝegnanie, AK ze Smilerem ruszyli wolnym krokiem w kierunku grupki ludzi przy stole bilardowym. WyciÈgnÈïem rÚce, przyciÈgnÈïem dwie jasnowïose suki do swojej piersi
i jÚknÈïem, gdy Jules od razu poïoĝyïa dïoñ na moim rozporku, pocierajÈc niÈ mojego sztywnego kutasa.
Tiff zbliĝyïa usta do mojego ucha i szepnÚïa:
— Masz ochotÚ na odrobinÚ zabawy, kotku? JesteĂmy naprawdÚ
napalone.
Zïapaïem jej dïoñ, poïoĝyïem na dïoni Tiff i odszepnÈïem:
— Czy te twarde dwadzieĂcia piÚÊ centymetrów mówi ci, ĝe mam
ochotÚ?
SproĂna suka oblizaïa swoje czerwone usta i zaczÚïa prowadziÊ
mnie od stoïka przy barze w kierunku korytarza prowadzÈcego do
mojego pokoju. Nie minÚïo dziesiÚÊ minut, a leĝaïem rozpostarty na
plecach. Tiff ujeĝdĝaïa mojego kutasa, a Jules mojÈ twarz.
Kurwa, kocham swoje ĝycie!
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