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na świecie istnieją dwa zapachy, które kocham ponad 
wszystko: woń kobiety tuż przed seksem oraz ten ma-
gazyn tuż przed walką. Oczywiście są zupełnie inne. ni-
czego nie da się porównać z nagą, mokrą, wyczekującą 
rozkoszy kobietą, zapachem jej skóry słonej od potu 
i słodkiej jednocześnie, niczym ocean róż. W magazynie 
nie pachnie już tak pięknie, czuć tutaj wybitymi nie-
dawno zębami, posiniaczonymi twarzami i obolałymi 
kośćmi, które razem tworzą ciężki, duszący i gęsty odór 
przywodzący na myśl świeżo skopaną ziemię. Jednak 
oba zapachy są podniecające i nieprzewidywalne. Oba 
sprawiają, że czuję się, jakbym miał eksplodować.

nawet kiedy sam wchodziłem na ring kilka lat temu, 
szykując się na ciosy w żebra, na obijanie pięści o czyjeś 
kości policzkowe, upajałem się zapachem tego miejsca. 
Stanie przed kolesiem, który przez najbliższe kilka mi-
nut będzie myślał wyłącznie o tym, by zmusić cię, byś 
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się poddał, jest tak przerażające, jak się wydaje. i równie 
ekscytujące. Zgodnie z zasadami organizowanych tutaj 
walk na gołe pięści, na ring wchodzi się bez koszulki i bez 
butów, a przed tobą znajduje się tylko barczysty problem. 
Mnie jednak do uspokojenia nerwów wystarczał jeden 
wdech, a gdy powietrze magazynu wypełniało mi płuca 
i przedostawało się do krwi, wygrywałem każdą walkę.

Zawsze wygrywam.
Dlatego dzisiaj, gdy Crutcher wali Millera aż miło, 

wygrywając dla mnie pewnie okrągłą sumkę, a Tyler 
mówi mi, że jakiś dzieciak wziął dziesięć patoli i znik-
nął, odpowiadam mu, że chyba coś mu się pomyliło.

– nie pozwoliłbym nigdy, by Jamie McEntire wisiał 
nam aż tyle pieniędzy – mówię. – Widziałem go. nie 
dałbym mu dychy, a co dopiero dziesięciu tysięcy.

Odkąd zająłem się organizowaniem walk jakieś dwa 
lata temu, posprzątałem syf, jaki zostawił po sobie mój 
poprzednik. nie pozwalaliśmy na pięcio- czy sześcio-
cyfrowe długi ludziom, których nie znamy, nie dawali-
śmy niczego na kreskę tym, co choć raz nawalili. Może 
i działamy w podziemiu, ale mamy swoje standardy. 
Wprowadziłem też zasady ubioru: kobiety w szpilkach, 
mężczyźni w koszulach. Dzięki temu mamy tu ludzi, 
których stać, by sypnąć groszem. Mamy też ochronę. 
Barman wezwie ci taksówkę, jeśli za dużo wypijesz. Pro-
wadzę interes twardą ręką. nawet policja tak uważa. 
Dzięki temu mnie nie nękają. Czasami nawet próbują 
swoich sił na ringu.

Tyler wzrusza ramionami.
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– Wszystko rozłożyło się w czasie. Źle obstawił kilka 
walk, pożyczył pieniądze na następne. nie chciałbym 
być posłańcem złych wieści, ale sprawdziłem księgę 
i suma się zgadza.

– Ja pieprzę – mówię, a w naszą stronę odwraca się 
blondynka w butach na wysokim obcasie i sukience tak 
obcisłej, że kobieta chyba całą noc spędza na wdechu. 
Podnosi brew, patrząc na mnie, a potem uśmiecha się, 
jakby spodobała jej się wizja bycia przeze mnie pieprzoną.

A zważywszy na to, jak obejmuje ustami szyjkę bu-
telki z piwem, nie odwracając ode mnie wzroku, chyba 
bym jej tego nie odmówił.

Tyler na powrót przykuwa moją uwagę.
– Co chcesz zrobić? – pyta. – Zaoferował swój dom 

jako zabezpieczenie.
Kręcę głową.
– My tu nie prowadzimy lombardu. – Czasami lu-

dziom się wydaje, że jeśli organizuję nielegalne walki 
i zakłady, jestem nieuczciwy albo nieuważny przy pro-
wadzeniu rachunków. Albo po prostu głupi. Dlatego od 
czasu do czasu próbują mnie wykorzystać. Myślą, że nie 
zwrócę uwagi, nie przejmę się, gdy wyciągną trochę kasy 
na boku lub nie spłacą długu do końca czy też w ogóle. 
W ich oczach jestem tylko kolesiem, który zarobił na 
spuszczaniu wpierdolu innym kolesiom ku uciesze ga-
wiedzi. Duży jak brzoza, głupi jak koza. Mylą się.

nie przeszkadzało mi, gdy ktoś nie doceniał mnie 
przed wejściem na ring. To pomagało mi wygrywać. nie-
którym wydaje się, że taki facet jak ja – wysoki, umię-
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śniony, barczysty – nie jest dość zwinny, by umknąć 
przed prawym sierpowym. nie zdawali sobie sprawy, że 
mięśnie nie służą wyłącznie do popisywania się przed 
kobietami na widowni – chociaż ich podziw mi nie prze-
szkadzał. Te twarde bicepsy oznaczają, że jestem silny, 
ta wyraźnie zarysowana krata na brzuchu sprawia, że 
jestem szybki, a wszystkie okoliczności razem czynią 
mnie coraz bogatszym.

Jednak jako szef niebiorący już udziału w walkach 
nie mogę pozwolić, by ludzie nie traktowali mnie po-
ważnie. garnitury od Armaniego, jakie zakładam do 
pracy, wyglądają na mnie zajebiście, lecz nie są tanie, 
więc gdy pożyczam komuś pieniądze, spodziewam się 
ich z powrotem w umówionym terminie. To uczciwe. 
Mam reputację, o którą muszę dbać, nie wspominając 
już o wspieraniu legalnego interesu – jestem właści-
cielem dwóch najpopularniejszych klubów nocnych 
w Atlancie, coctail baru i Altitude, knajpy prowadzo-
nej razem z kilkoma kolegami. Wspiąłem się na szczyt, 
bo latałem po ringu jak motyl, ale zostałem na nim, bo 
potrafię użądlić jak pszczoła.

A Jamie McEntire wkrótce się o tym przekona.
– Znasz adres tego dzieciaka? – pytam, klepiąc Tyle-

ra po ramieniu. Kiwa głową. – Świetnie. W takim razie 
ty prowadzisz. Znajdź Valero i powiedz mu, że gdy tylko 
ludzie wyjdą, jedziemy z wizytą.

Tyler odchodzi, a kobieta w obcisłej sukience zbliża 
się do mnie ze szczęśliwą butelką piwa w ręce. Jej dekolt 
prawie styka się z brzegiem kusej spódniczki.
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– Ktoś tu ma niewyparzony język – mówi.
– Przepraszam, jeśli uraziłem szanowną damę – od-

powiadam z uśmiechem. Znajdujemy się w magazynie, 
w którym odbywają się nielegalne walki. „Pieprzyć” to 
najłagodniejsze przekleństwo, jakie tu dzisiaj usłyszała.

– W żadnym wypadku – kontynuuje. – Lubię męż-
czyzn, którzy potrafią poświntuszyć. – Bierze łyk piwa, 
a potem przechyla butelkę w moją stronę. – Chcesz?

Wydaje mi się, że ma na myśli coś więcej niż piwo.
Za jej plecami widzę kolesia w porządnie skrojonym 

szarym garniturze. Stoi z kilkoma innymi osobami, jed-
nak całą uwagę wyraźnie skupia na niej. Palcem wska-
zującym odchylam butelkę z powrotem w jej kierunku.

– Z kim tutaj przyszłaś?
– Z nikim szczególnym – odpowiada, robiąc krok 

w moją stronę. – Chyba że chcesz trochę towarzystwa.
Kobiety. Pachną ładnie, wyglądają pięknie i smakują 

wyśmienicie, ale czasami przynoszą pecha.
Byłem kiedyś taki jak koleś w szarym garniturze. 

nawet w przytłumionym świetle magazynu widzę wy-
raz jego twarzy: zmrużone oczy i nieznacznie ściągnięte 
kąciki ust. Ten facet wie, że nawet jeśli przyprowadził 
tu tę dziewczynę, niekoniecznie musi z nią wrócić. Kie-
dy jeszcze stawałem na ringu, w czasie walk moja ów-
czesna dziewczyna potrafiła zapewnić sobie rozrywkę. 
Przespała się nawet z jednym z moich przeciwników, 
którego i tak pokonałem, lecz mimo to bolało – nie wie-
działem, czy była znudzona czy złośliwa, czy nie kochała 
mnie czy siebie, a może jedno i drugie, lecz gdy rozstali-
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śmy się dwa lata temu, przysiągłem sobie nigdy więcej 
się nie wiązać. Moje motto to wejść, gdzie się tylko da,  
i od razu stamtąd wyjść.

Dlatego stojąca przede mną kobieta w obcisłej su-
kience, idealnie skrojonej, by mogła w niej usiąść na 
mnie na przednim fotelu mojego audi, byłaby idealnym 
zwieńczeniem tego wieczoru.

nie toleruję jednak zdrady, nawet w przypadku 
przygodnego seksu. Jak już wspominałem, mam swoje 
standardy.

– Twój facet ci nie wystarcza? – mówię, kiwając gło-
wą w stronę Szarego garnituru, który stoi teraz przy 
drzwiach. Ludzie zaczynają wychodzić, bo wybiła już 
chyba druga w nocy, a mamy przecież środek tygodnia, 
więc większość gości za sześć godzin będzie musiała po-
jawić się w biurze. nocami szukają wrażeń, za dnia po-
dejmują decyzje na najwyższym szczeblu – tacy ludzie 
stanowią sporą część naszej widowni, a chociaż ja sam 
nigdy nie potrafiłem prowadzić tego rodzaju sztywne-
go, konwencjonalnego życia, ich pieniądze są tak samo 
dobre, jak każde inne. Może nawet tacy jak oni bardziej 
doceniają walki: brutalne bójki na gołe pięści są prze-
ciwieństwem ich sztywnej codzienności w korporacji.

Dziewczyna zerka na Szary garnitur, a potem znów 
od wraca się  do mnie.

– Jest w porządku – ciągnie. Jej śliczne usteczka wy-
ciągają się w uśmiechu. Mimo panującego w magazynie 
półmroku jej zęby błyszczą jak perły. – Ale ty jesteś Ry-



der Cole. – Przesuwa dłonią po moim ramieniu. – A ja 
jestem chętna.

Mój biceps wymyka się spod kontroli, instynktownie 
spinając się pod wpływem dotyku jej palców.

– na co?
– na wszystko, co zechcesz.
Pochylam się w jej stronę.
– Chcę, żebyś wróciła do domu z kolesiem, z którym 

tu przyszłaś, i dała mu dupy jak grzeczna dziewczynka 
– mówię. – Ale pozwalam ci myśleć o mnie w trakcie.

Podchodzę do Tylera, który czeka na mnie przy 
drzwiach. Ochrona zamknie magazyn. My mamy spra-
wę do załatwienia.
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– To na pewno właściwe miejsce? – mówię do Tylera, 
gdy zatrzymujemy się na podjeździe piętrowego domu 
z cegły. na podwórku stoi huśtawka. Krzewy są przy-
cięte, trawa skoszona. Wygląda to, jakby mieszkała tu 
rodzina, a nie dwudziestoparolatek zbyt głupi, żeby 
dotrzymać słowa, i zbyt biedny, żeby spłacić długi. nie 
palą się żadne światła, ani w środku, ani na zewnątrz. 
Może Jamie zalega też z rachunkami za prąd.

– To tutaj – odpowiada Tyler, zapinając kurtkę. – 
Valero potwierdził. – Pokazuje kciukiem na siedzą-
cego na tylnej kanapie Valero, jednego z moich kolesi 
do wszystkiego: ochroniarz, windykator, zwiadowca. 
Prawdziwy człowiek renesansu. Ledwo wcisnął się na 
tylne siedzenie, jego głowa ociera się o sufit samocho-
du; honda civic nie jest idealnym autem dla byłego za-
liniowego Falconów. Mimo to jakoś udaje mu się przy-
taknąć.
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– no to na co czekamy? – rzucam. – Przedstawmy się.
nie licząc cichego cykania letnich świerszczy, na uli-

cy panuje cisza. Valero przerywa ją, pukając do drzwi 
frontowych. Zaraz próbuje przekręcić gałkę, na wypa-
dek gdyby Jamie był zbyt leniwy, by zamknąć drzwi na 
klucz. Jednak gałka ani drgnie, a nikt nie otwiera. Tyler 
obchodzi dom i znika za rogiem tarasu, podczas gdy 
Valero postanawia wcisnąć guzik dzwonka. Ze środka 
nie dochodzą żadne dźwięki.

Wraca Tyler.
– Tutaj – mówi. Ruszamy jego śladem i znajdujemy 

drzwi z boku budynku. – Wejściowe są pewnie zbyt so-
lidne, nie? – rzuca. – A te nie mają zasuwki. – Zadziera 
głowę i podnosi brwi, patrząc na mnie. Wiem, jak brzmi 
niewypowiedziane pytanie.

Rzecz w tym, że jestem całkiem sympatycznym kole-
siem w niezbyt sympatycznej branży. Jednak na ringu 
człowiek uczy się pewnej rzeczy: jeśli ktoś zadaje jeden 
cios, możesz spodziewać się następnego. Trzeba umieć 
oddać. Trzeba być gotowym zrobić wszystko, by się bronić.

Jak mówią, najlepszą obroną jest atak.
– im szybciej wejdziemy, tym szybciej wyjdziemy 

– oznajmiam, odsuwając się na bok, żeby dać Vele-
ro trochę miejsca. Z gracją i precyzją godną byłego 
zawodnika futbolu kopie w drzwi, które wpadają do 
środka z mniejszym hałasem, niż można się było spo-
dziewać; jakby ktoś zrzucił szklankę ze stołu, lecz ta 
nie rozbiła się na drewnianej podłodze. Drzwi opadają 
na jedną stronę, dwa z trzech zawiasów zrywają się, 
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a my wchodzimy do pomieszczenia, które okazuje się 
kuchnią.

nasz wzrok przyzwyczaja się do ciemności. Mam 
nadzieję, że dzieciak nie będzie utrudniał nam sprawy 
i po prostu zejdzie na dół zobaczyć, co się dzieje. Liczę, 
że nie będziemy zmuszeni wyciągać go z łóżka, szukać 
go za zasłonką prysznica, gdzie schowa się jak boha-
ter taniego horroru, albo gonić go po ulicy ubranego 
w same gacie. nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje-
my, ale jestem pewien, że sąsiadom spodobałoby się, 
gdyby Jamie cicho przystał na naszą uprzejmą prośbę. 
nie chciałbym budzić wszystkich dokoła tylko dlatego, 
że chłopak postanowił uciekać przez okno na piętrze. 
Albo dlatego, że Valero go przez nie wyrzucił.

Czekamy chwilę w kuchni, lecz nikt się nie pojawia. 
Czyli jednak nie zamierza nam niczego ułatwiać. nie 
skłamię, jeśli powiem, że nie podoba mi się to – wyła-
mywanie drzwi i napadanie na ludzi za bardzo przypo-
mina mi dawne życie, które z trudem udało mi się po-
rzucić. nie mogę jednak pozwolić sobie na wybaczanie. 
nie w tej branży.

– idziemy – mówię, ruszając w stronę foyer. Daję 
znak Valero, żeby poszedł do pokoju dziennego na 
parterze, podczas gdy Tyler towarzyszy mi w drodze 
na piętro, a odgłosy naszych kroków tłumi wykładzina 
dywanowa.

Z korytarza na piętrze odchodzi wiele par drzwi, jed-
nak tylko jedne, na samym końcu, są zamknięte. idę 
w tamtą stronę, a Tyler systematycznie zapala światła 



i sprawdza pomieszczenia, na wszelki wypadek – tutaj 
łazienka, tam garderoba, dalej pokój gościnny, a w nim 
afgański koc wydziergany pewnie przez babcię McEn-
tire. Szkoda, że nie nauczyła swojego wnuczka, jak być 
porządnym degeneratem.

Przystawiam ucho do zamkniętych drzwi i słyszę ci-
chy szelest przewracającego się na łóżku gospodarza, 
którego za chwilę czeka spora niespodzianka.

Bezgłośnie przekręcam gałkę. W blasku księżyca 
padającym przez szczeliny między żaluzjami można 
dostrzec zarys człowieka leżącego w pościeli – oto Ja-
mie śpi, nie zdając sobie sprawy, że przez jakiś czas nie 
będzie mu dane zaznać takiego spokoju.

Włączam lampkę na szafce nocnej.
– Koniec spania, dupku – oświadczam, pochylając 

się nad głową Jamie’ego i budząc w sobie resztki daw-
nego Rydera.

Szarpię za pościel i odkrywam dziewczynę w czar-
nych majtkach, których bok skręcił się i zsunął nieco 
z biodra, oraz białej wytartej koszulce, prześwitującej 
i rozciągniętej na piersiach, kończącej się tuż nad pęp-
kiem, maleńkim nawet jak na jej drobną sylwetkę.

gorąca blondynka pogrążona w półśnie.
Ani śladu po chłopaku.
Oczywiście nie narzekam.




