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Prolog

Kain

Pi  lat wcze niej…

Bezduszne oczy Hadesa patrzy y na mnie gniewnie. Z r kami w kie-
szeniach przygl da em si  ogromnemu malowid u na murze klubu
motocyklowego Katów przedstawiaj cemu szatana. U miecha  si
do mnie z wy szo ci , gdy czeka em na brata, który mia  do mnie
wyj . Mia  na imi  Smiler. By  ode mnie niewiele starszy. Pozna-
em go w barze pod Austin, w którym spotykali si  byli o nierze,

motocykli ci.
Plan mojego wujka powiód  si  znakomicie. Rozmawia em ze

Smilerem. Wspomnia em, e s u y em w piechocie i zdoby em jego
przychylno . Teraz mia  mnie przedstawi  cz onkom swojego uko-
chanego klubu motocyklowego, który kocha  nad ycie.

Ale to wszystko by y k amstwa. Nigdy nie s u y em w piechocie.
Dopiero w zesz ym roku dowiedzia em si , co to w ogóle jest. To by a
idealna przykrywka, sposób, eby dosta  si  w ich szeregi.

Czekaj c na Smilera, rozejrza em si  doko a i wyba uszy em oczy.
Wokó  klubu kr ci y si  grupki wyzywaj co ubranych kobiet. Nie-
które z nich ociera y si  o m czyzn. Wszystkie by y pod wp ywem
alkoholu i kto wie czego jeszcze. M czy ni byli ha a liwi i dzicy.
Wi kszo  z nich pi a alkohol i obmacywa a kobiety w intymnych,
zakazanych miejscach.
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cisn o mnie w o dku, kiedy zobaczy em, jak jeden z m czyzn
przyci gn  do swojej klatki piersiowej kobiet  w sk pej, czerwo-
nej spódnicy, a potem popchn  jej g ow  w dó  do swojego krocza.
Twarz p on a mi z w ciek o ci, kiedy odsun  rozporek i wyj  swoj
nabrzmia  m sko  na widok publiczny. Nast pnie z apa  kobiet
za w osy i zmusi , eby wzi a go do ust.

Ona si  nie opiera a… Wr cz j kn a, kiedy jej kole anka ukl -
k a obok niej, by si  do niej przy czy . Sta em jak wryty, obserwuj c
ten niemoralny, przyprawiaj cy o md o ci akt. Trz s y mi si  r ce,
kiedy u wiadomi em sobie, jak nieprzyzwoicie yli ci m czy ni i te
kobiety.

To by o grzeszne szambo. Portret diab a, który z tak  dum  na
sobie nosili, by  tu jak najbardziej na miejscu.

— Podoba ci si  to, co widzisz? — Odwróci em g ow  w kierun-
ku wej cia do klubu. W drzwiach sta  Smiler i przygl da  mi si
z rozbawieniem w oczach.

Przemog em si  jednak, aby odegra  rol , do której przygoto-
wywa em si  pi  lat.

— To do  niekonwencjonalne, bez w tpienia.
— To jeszcze nic — powiedzia  szyderczo Smiler i da  mi r k

znak, ebym poszed  za nim.
Wszed em do czego , co wygl da o jak bar. To, co zobaczy em,

ledwie do mnie dotar o. Pomieszczenie wype nia a g o na rockowa
muzyka. Wsz dzie wokó  pe no by o m czyzn w ró nym wieku —
najwyra niej byli to cz onkowie klubu. Jedni byli z kobietami i za-
chowywali si  nieobyczajnie jak tamten na zewn trz, inni siedzieli
przy stolikach i pili, a jeszcze inni grali w bilard.

Nawet nie zdawa em sobie sprawy, e zatrzyma em si  na wi-
dok tych ohydnych, nieczystych scen, dopóki Smiler nie poruszy
r k  przed moj  twarz . Zamruga em oczami, spojrza em na niego
i przetar em d oni  twarz.

— Co? — spyta em w obawie, e nie dotar o do mnie co , co
powiedzia .
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Smiler pokr ci  g ow .
— Nie przejmuj si , stary. Przywykniesz do tego.
Skin em brod  i u miechn em si  do niego. Kiedy poprowa-

dzi  mnie do drzwi w tylnej cz ci baru, przybra em neutralny wy-
raz twarzy i stara em si  zachowa  spokój. Us ysza em za sob
g o ny gwizd. Odwróci em si  i ujrza em ta cz c  na barze nag  ko-
biet  — kusicielk . Wykrzywi em usta z odrazy, kiedy tak potrz sa a
biodrami. Podszed  do niej od ty u wielki, rudow osy m czyzna
i z apa  j  za uda.

— Kucnij, cycatko! Chc  spróbowa  tej mokrej, s odkiej cipy!
Stan em jak wryty, kiedy kobieta spe ni a pro b . Wtedy tam-

ten pochyli  si  i zanurzy  g ow  mi dzy jej udami. M czy ni wo-
kó  niego krzyczeli i wiwatowali.

Ja czu em jedynie obrzydzenie.
Chcia em zawróci , opu ci  to istne piek o na ziemi i wróci  do

Pastwiska. Chcia em wróci  do nauki i do naszych wi tych ksi g.
Chcia em wróci  do mojego brata. Nigdy by nie uwierzy  w stopie
demoralizacji, którego by em wiadkiem.

Smiler zapuka  do drzwi, wyrywaj c mnie z zamy lenia.
Kto  zawo a , eby wej , i Smiler machn  do mnie r k . Ru-

szy em za nim i wiedzia em, e to by  ten moment. W tamtym po-
koju siedzia  cz owiek, który mia  zdecydowa  o tym, czy zostan
przyj ty do klubu Katów jako kandydat. Ten cz owiek by  liderem
tego grzesznego klubu… Musia em mu zaimponowa  i zdoby  jego
zaufanie.

Os awiony prezes klubu motocyklowego Kaci Hadesa.
Shade Nash.
Serce bi o mi jak szalone.
— Rider! — zawo a  Smiler. — Wejd !
Zacisn em pi ci, eby nie trz s y mi si  r ce. Wzi em g boki

oddech i zwróci em si  do Boga: Bo e, daj mi si , której potrzebu-
j , by wype ni  t  misj . Prosz  daj mi si , bym wykona  to zadanie
do ko ca.
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Wszed em do rodka. Smiler sta  przy wielkim, drewnianym stole.
Wokó  niego siedzia o czterech innych m czyzn. No có , dwóch
m czyzn — dwaj pozostali nie wygl dali na wiele starszych ode
mnie.

M odsi Kaci gapili si  na mnie, kiedy stan em obok Smilera. Je-
den z nich mia  ciemne w osy i badawcze orzechowe spojrzenie,
a drugi d ugie, jasne w osy i jasnoniebieskie oczy.

— To on? — szorstki g os dobieg  z ust ogromnego m czyzny,
który zajmowa  g ówne miejsce przy stole. W osy i oczy mia  dok ad-
nie takie same jak ten m odszy, który siedzia  z jego prawej strony.

— Shade, to jest Rider, o którym ci mówi em. — Shade skiero-
wa  na mnie surowy wzrok.

— Je dzisz? — spyta  niemal znudzony. Jego g os by  niski
i ochryp y, pasowa  do jego wygl du — brzmia  mrocznie i z owrogo.

— Tak jest, sir — odpar em. — Chopperem.
— Sir? Ja pierdol . Sk d ty jeste ? — spyta  m odszy blondyn,

u miechaj c si  pod nosem.
— To by y o nierz piechoty — powiedzia  Smiler w mojej

obronie.
— Troch  m ody jeste  jak na o nierza, co? — spyta  Shade.
Wzruszy em ramionami.
— Rodzice pozwolili mi si  zaci gn , kiedy mia em siedemna-

cie lat.
— A dlaczego zrezygnowa e ?
— Sprawy osobiste. Do wiadczy em tam sporo gówna. — Po-

wiedzia em ami cym si , smutnym g osem.
Shade skin  g ow .
— Nie musisz mówi  nic wi cej, m ody. Niejeden z tych, którzy

przeszli przez te drzwi, powiedzia  to samo. I niewa ne, czy s u yli
w Wietnamie czy Chujwiejakimstanie. Jedna zaleta tego klubu?
Nikt si  do ciebie nie b dzie przypierdala  za to, co zrobi e  czy
widzia e .
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Starszy blondyn, który siedzia  obok Shade’a, kopn  m odsze-
go blondyna w nog .

— Wi c przymknij si , Ky, i nie rób sobie jaj, bo wyrw  ci ten
m drali ski j zor. M odzian po wi ca  si  w s u bie dla kraju. A cie-
bie interesuj  tylko beer pong i cipy. — M odszy blondyn — Ky —
opar  si  o krzes o i nachmurzy .

M odszy ciemnow osy m czyzna odwróci  si  do Kylera, uniós
r ce i wykona  nimi kilka szybkich ruchów. Ky skin  g ow , jak-
by odpowiadaj c na pytanie…

Tamten odezwa  si  do Kylera w j zyku migowym.
— Nie zwracaj uwagi na tych dwóch je opów — powiedzia

Shade. — Jeden ma tak  obsesj  na punkcie cip i walenia konia,
e nie zosta o mu ju  wiele szarych komórek w mózgu, a drugi to

pierdolony niemowa, który nie gada z nikim oprócz swojego kum-
pla, tego oto kutafona.

Shade wskaza  na m czyzn  za sob .
— To jest Arch, mój vice i ojciec Kylera. To — tu wskaza  na

m odego milczka — jest mój syn, Styx. Przysz o  tego pierdolone-
go klubu — je li Hades pozwoli.

Skin em do nich g ow  i znów przenios em wzrok na prezesa.
Ten zmru y  oczy.

— Masz rodzin ?
Pokr ci em g ow .
— Ju  nie.
— Ile masz lat?
— Dziewi tna cie.
— Znasz si  na motorach? Umiesz naprawia  i tak dalej?
— Lepiej umiem naprawia  ludzi.
— Jeste  lekarzem czy jak? — spyta  Arch.
— By em sanitariuszem. Mój ojciec by  lekarzem. Troch  mnie

nauczy , zanim zmar . Reszty nauczy em si  w wojsku — odpar em,
k ami c jak z nut.

Shade uniós  brew.
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— R czysz za niego? — powiedzia  do Smilera.
Smiler wzruszy  ramionami.
— Znam go g ównie z baru Smitty’ego, ale widzia em, jak je dzi.

Dobry jest. Naprawd , kurwa, dobry. Ja a  tak dobrze nie umiem
ata  braci, a ostatnio musz . Pomy la em, e teraz, kiedy sytuacja

z Meksyka cami staje si  coraz bardziej napi ta, on mo e si  przyda .
Shade wzi  g boki oddech, a potem uderzy  d oni  w stó . Pa-

trz c mi w oczy, powiedzia :
— Dam ci szans , m ody. Je li wytrzymasz kilka tygodni i nie

oka e si , e jeste  zbyt pojebany, zag osujemy nad przyj ciem ci
jako kandydata.

Nigdy przedtem nie czu em takiej ulgi i rado ci. Zaliczy em swój
pierwszy test.

 — Dzi kuj , sir — odpar em.
Shade roze mia  mi si  w twarz.
— Daj spokój z tym „sir”. Nie zas u y em na taki tytu  i nie s -

dz , abym w najbli szej przysz o ci zas u y . Smiler, postaw go za
barem. Je li skurwiel zniesie do rana odpa y Vike’a i Bulla, przy-
dziel mu pokój. Dopilnuj, eby nikogo nie wkurwi . Nie jestem dzi-
siaj w nastroju, eby zakopywa  sztywniaka.

— Jasne, prez — powiedzia  Smiler i zaprowadzi  mnie do baru.
Da  mi butelk  alkoholu i szklanki. Wskaza  na grup  m czyzn,
którzy ogl dali taniec nagiej kobiety. Zlizywali w a nie sól z jej ud
i piersi i pili tequil  z jej ust. — Polewaj im Patróna* i rób, kurwa,
co mówi . Jasne?

Skin em g ow . Smiler klepn  mnie w plecy i do czy  do ja-
kich  m czyzn na drugim ko cu baru.

Gdy nalewa em alkohol odurzonym ju  m czyznom, wype ni o
mnie poczucie celu. By em tu. Uda o mi si  przenikn  do jaskini
z a i niegodnych ludzi. Bóg poprowadzi  mnie tu, bym wype ni  jego

                                                          
* Patrón to marka luksusowej meksyka skiej tequili — przyp. t um.
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wol . Zdob d  zatem przychylno  tych, którzy tu rz dz , i stan
si  dla nich tak cenny, jak tylko b d  móg …

…a potem rozerw  ich na strz py. Zniszcz  wszystko to, co jest im
drogie. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, ci gn  na nich wszyst-
kich gniew proroka Dawida… I nic z tego klubu nie zostanie.

Grzesznicy b d  martwi.
Odejd  w zapomnienie.
I b d  si  sma y  w piekle.

Poleć książkęKup książkę

http://septem.pl/page54976~rf/odkup4
http://septem.pl/page54976~rt/odkup4


Tillie Cole

20

Poleć książkęKup książkę

http://septem.pl/page54976~rf/odkup4
http://septem.pl/page54976~rt/odkup4


http://program-partnerski.helion.pl



