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LOS ANGELES. KALIFORNIA
MIASTO UPADŁYCH ANIOŁÓW.

Wyluzuj się, 
mała. Poważ-
nie, daj na 

luz.

Na luz? Nie wi- 
działeś tego, co ja, 
Brody. Sama mam 

niejedno na sumieniu, 
ale to, co wyczy- 

nia Griggs…

Kendra, 
przestań. Zamknij 
mordę, zanim wpę-
dzisz nas w kło- 
poty. Nic nie wi- 
działaś, kapu- 

jesz?

Czy… Czy  
przez cały czas 

o tym wiedziałeś?  
Nic dziwnego, że 

nawet powieka ci nie 
drgnęła. Jezu, jak 

głęboko w tym  
siedzisz?

Wiesz co? Za- 
pomnij, że py-

tałam. Wolę się 
napić, niż poznać 

odpowiedź.

Dobry  
pomysł. MNIE TEŻ 

NALEJ, bo cały cho-
dzę. Dałaś mi nieźle 
do myślenia. Bo jak 
zrobisz Griggsowi 
koło dupy, to obo- 

je będziemy…

och, wy- 
bacz, że mia-
łam czelność 

cię niepo- 
koić.



Ty dup-
ku! 

Wiedziałam,  
że jesteś zwy- 

kłą szują, Brody. 
Całe życie użeram 
się z takimi jak 

ty. Tyle że innych 
facetów potrafi-

łam zrozu- 
mieć. 

Griggs i tak  
nie pozwoli ci 

odejść. Zbyt dużo 
wiesz. Nie da ci spo-
koju, jeśli nie po-
wiesz mu, gdzie są 

te dziewczyny.

Nie po-
wstrzyma 
mnie… bo 

mnie nie do-
padnie.

Ale to? 
To zło, 
Brody, 
zło.



Powro- 
tny?

Nie,  
w jedną 
stronę 
proszę.



Na świecie istnieje 
dwadzieścia dziewięć 

oddziałów Synów 
Anarchii.

The Sons 
of Anarchy 
Motorcycle 
Club Redwo-
od Original… 
SAMCRO… był 
pierwszym.

Alex „Tig" 
Trager. 
SAMCRO. 
Ojciec 

w żałobie.

Przepraszam, ko- 
chanie. Wiem, że po-
winienem był przy-
jechać za dnia, ale 
twoja matka zabra-

nia mi cię odwie- 
dzać.

Wini mnie. 
Mówi, że two-
ja krew jest 
na moich rę-

kach.

…na 
moich 

rękach.



Jackson „Jax" Tel-
ler. SAMCRO. 
Prezydent.

Robert „Bobby" 
Munson. SAMCRO. 
Wiceprezydent.

Filip „Chibs" Tel-
ford. SAMCRO. 

Sierżant.

Uderzamy do 
VooDoo Loun- 
ge? Chcesz za-

łatwić tę  
dostawę?

Może le-
piej wróćmy 
do klubu. 

Przełóżmy to 
na inny  
dzień.

Zatrzyma- 
liśmy się tutaj 
tylko dlatego, 
że było nam po 
drodze, Jax. Nie 
mieszajmy tych 
spraw z intere-
sami. Poza tym 
chętnie bym  
się napił.



Tig.

Jeden drink, 
Jax. Coś na 
uspokojenie. 

Potem dostar-
czymy broń 

Winslo- 
wowi.

to cienias, 
cwaniaczek 
z zaplecza. 
Może pocze-

kać.

Przecież wiesz, 
że nie o drinka 

mu chodzi.

Sam  
to powiedział, 

bracie. Chce je-
dynie ukoić sko-
łatane nerwy.  

Odetchnąć.

To zły 
pomysł.

Patrzył, jak  
jego córka ginie 

w płomieniach, Bobby. 
Po czymś takim można 

mieć tylko złe  
pomysły.



PANIE GRIGGS, 
KLNĘ SIĘ NA BOGA, 
nie mam pojęcia, 

gdzie ona  
jest.

Dobrze zrobiłeś, 
dzwoniąc do mnie, 
zamiast na pogo-
towie, Brody. Na 
pewno zawiado- 

miliby gliny.

Teraz jednak  
musisz się skupić. 
Dymasz ją od paru 
miesięcy i nie wiesz, 

gdzie poszła? Musia- 
ła o kimś wspo-

mnieć…

…rodzina? Przyjacie-
le? Dziewucha jest 

z Seattle, nie?

Może 
być.

Proszę… 
proszę dać mi 

pomyśleć. Niech 
mnie pan nie 
zabija, panie 

Griggs.

Zakocha- 
łeś się 
w niej, 
MŁODY…

…nie zabiję kogoś za 
to, że się zakochał.

Nie?



Przysięgam, 
że nie mam 
zamiaru cię 

zabijać.

Tylko 
trochę cię 

potnę.

Jest z nami dok- 
tor, chłopaku.  

Mogę cię pochlas- 
tać, on cię zszyje 

i zadba, żebyś 
się nie wy- 
krwawił.

Gdzie mogła 
pojechać, 
Brody? 
Myśl!

Kendra Ma… ma parę przyja-
ciółek. Tutaj, w Los Angeles. 

Jeśli miałaby się komuś 
zwierzyć, to właśnie 

którejś z nich.

No to chociaż 
mamy punkt 
zaczepienia.

Czyli mię-
dzy nami 
okej? Nie 

zabije mnie 
pan?

Dałem ci 
słowo. Ja 
cię nie za-

biję.

Nie mogę  
jednak ręczyć 
za Macona. Tak 
po prawdzie, 

to nigdy cię nie 
lubił.


