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Prolog

PONURY

Od wielu lat ulice Lacking spływają krwią. Przemoc es-
kaluje z każdym mijającym dniem. Ciała podziurawione 
kulami gniją na ulicach i chodnikach. Jako ostrzeżenie. 
Jako oznaka władzy.

Jako przypomnienie o tym, kto tu decyduje o śmier-
ci i życiu. Trzy największe gangi nieustannie konkurują 
o ten zaszczyt.

Ludzie w tym pokrytym graffiti mieście żyją w lęku 
przed ciągłym rozlewem krwi, kuląc się na dźwięki nie-
ustających kanonad broni palnej; przed znalezieniem się 
w złym miejscu w złym czasie, założeniem ubrań nie-
właściwego koloru lub powiedzeniem czegoś nie tak. 
Przed opowiedzeniem się po niewłaściwej stronie w ob-
liczu typa trzymającego pierdoloną spluwę w ich ustach.

Ludzie nie wychodzą z domu po zmroku. 
niektórzy w ogóle nie wychodzą już z domu.
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t.m.  frazier

Jedynym prawem jest tu prawo gangów. Sprawiedli-
wość wymierza się nożem lub spluwą. Coś jak skrzyżo-
wanie miasteczka rodem z westernu ze światem po je-
banej apokalipsie. 

To także mój dom.
Jestem jednym z powodów, dla których ludzie tak 

bardzo boją się wychodzić z domów.
W moich żyłach płynie krew moich ofiar.
nie da się robić czegoś naprawdę dobrze, jeśli nie ma 

się do tego smykałki. gdybym był dobry w czym innym, 
jak sztuka czy biznes, ludzie powiedzieliby, że mam talent. 
Pasję. nie jestem jednak żadnym kurewskim księgowym. 
ani artystą. Specjalizuję się w zemście. Żyję tym. odbie-
ram życie osobom, które zagrażają członkom mojego Bra-
ctwa. Żeby pokazać innym, na co nas stać. i kto tu rządzi.

a także dla czystej, pierdolonej przyjemności.
Jestem urodzonym zabójcą.
gdybym żył w średniowieczu, byłbym typem w kap-

turze ścinającym ludziom głowy na rozkaz króla. nie 
mam wyrzutów sumienia. i nigdy się nie waham.

Ba, pragnę tego.
Mówią na mnie Ponury.
Jestem zabójcą w Bractwie Bedlam. 
Jeśli kiedyś mnie zobaczysz, zmów paciorek.
Żarcik.
nie zobaczysz mnie.
rozejm został zawarty wkrótce po tym, jak guber-

nator zagroził sprowadzeniem gwardii narodowej. od 
tamtego czasu panuje spokój.
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aż za bardzo.
gdy się dobrze wsłuchać, można niemal usłyszeć od-

głos przeładowywanych spluw.
Klik, klik, klak.
Klik, klik, klak.
rozejm miał trwać rok.
Minęło dziesięć miesięcy.
Klik.
Klik.
KLAK.
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Rozdział 1

Wiek: szesnaście lat

emma Jean Parish miała dzikie kręcone włosy i pasują-
cy do nich charakter.

Poznaliśmy się, kiedy wmusiła mi swoją pusię. Mó-
wię o kocie. Parszywym małym gnojku z problemami 
dorównującymi moim. 

To był dzień przeprowadzki.
Właśnie pakowałem worek na śmieci zawierający 

wszystkie moje doczesne dobra do samochodu obcej 
babki imieniem Marci. Wzięła się znikąd, jak jakiś duch 
przeszłych pokoleń niechcianych dzieci, i powiedziała 
mi, że mnie zabiera. 

ot tak.
Z jej opowieści o tej miejscówce wywnioskowałem, 

że to placówka przejściowa dla takich jak ja. Za starych 
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t.m.  frazier

na adopcję i zbyt problematycznych, żeby ktokolwiek 
ich chciał. nie pytałem o nic więcej, nie tylko dlatego, 
że nie miałem wyboru, ale też dlatego, że po prostu nie 
mówiłem. nie żebym był niemy. Po prostu nie mówi-
łem, i tyle. 

Słowa nic nie znaczą. Kiedy już zdamy sobie z tego 
sprawę, mówienie staje się gównianym ciężarem za-
miast narzędziem komunikacji.

Poza tym byłem dzieckiem systemu. Szedłem tam, 
gdzie mnie zabierali, a po jakimś czasie zabierali mnie 
gdzie indziej. 

Czasem tego nienawidziłem.
Czasem poważnie tego nienawidziłem.
Tym razem było inaczej. W wielu aspektach. Zwykle 

podrzucała mnie moja opiekunka socjalna, a ludzie, któ-
rzy mnie przyjmowali, cieszyli się z tego mniej więcej 
tak samo jak z ulotek w skrzynce pocztowej. 

nigdy wcześniej nikt nie przyjechał po mnie osobiście. 
Zwisało mi to kompletnie, o ile nie planowała zrobić 

ubrania z mojej skóry. nie mogłem się doczekać wyjścia 
z domu opieki dla chłopców. Zwłaszcza że nie byłem już 
chłopcem. Zresztą nigdy nie czułem się dzieckiem, na-
wet gdy nim byłem. 

Już miałem wrócić do środka, gdzie Marci rozmawia-
ła właśnie z moją opiekunką o przeniesieniu i zapew-
ne o moich problemach z zachowaniem: aktach policyj-
nych, problemach z uznawaniem autorytetów, napadach 
wściekłości, braku zdolności komunikacyjnych i tak da-
lej. i wtedy ją zobaczyłem. 
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perversion

Dziewczyna wyglądała na kilka lat młodszą ode mnie. 
Stała po drugiej stronie ulicy, kilkukrotnie się rozejrzała 
w obie strony, powoli i uważnie. nagle ruszyła pędem 
przez drogę, jakby to była co najmniej autostrada, a nie 
wąska, pozbawiona nawierzchni uliczka, którą rzadko 
ktokolwiek przejeżdżał.

Szalone miodowoblond włosy sterczały jej na wszyst-
kie strony. Wyglądały jak skrzyżowanie mopa z Meduzą. 
Te włosy pasowały bardziej do lalki niż żywej, oddycha-
jącej istoty ludzkiej. 

W ramionach trzymała małego pręgowanego kociaka. 
Po jej spuchniętej, zaczerwienionej buzi spływały łzy. na 
dolnej wardze miała ślady zębów – zagryzała ją widocz-
nie, żeby stłumić szloch. Miała na sobie długie, podarte 
dżinsowe szorty sięgające jej do kolan i za dużą koszulkę 
z krótkim rękawem zawiązaną na supeł na biodrze. Logo 
na koszulce było tak sprane, że niemal niewidoczne. 

– Proszę pana! – zawołała i zatrzymała się na chod-
niku przede mną. 

Spojrzałem w lewo, prawo i za siebie. Byliśmy sami. 
Miałem szesnaście lat. niemożliwe, żeby mówiła do 
mnie. a jednak stała przede mną, dysząc i sapiąc. Jej 
wielkie oczy były za duże w stosunku do jej twarzy. Miały 
niebieskozielony odcień i były zamglone łzami.

Zawiązałem mój worek na śmieci na supeł, patrząc na 
nią wzrokiem, który mówił: „Czego chcesz?”. 

Mała trzymała kota w duszącym uścisku za szyję, nogi 
dyndały mu w powietrzu, ale jakoś dziwnie go to nie 
ruszało. Mały gnój przyjrzał mi się uważnie i zasyczał. 




